
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра политологии 

 
 
 
 
 

Гузова 

Анастасия Валентиновна 

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ПУБЛИЧНОЙ 
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
 
 
 

Дипломная работа 
 
 

Научный руководитель: 
кандидат философских наук, 
доцент Денисюк Н. П. 

 

Допущена к защите  

«___» ____________ 2015 г.  

Зав. кафедрой политологии  
доктор политических наук, профессор С.В. Решетников  

 
 
 
 

Минск, 2015



 

2 
 

РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы: 60 страница. Включает одну таблицу в 
приложении. При выполнении работы было использовано 44 источника. 

Ключевые понятия: ОЦЕНКА, ОЦЕНИВАНИЕ, ПУБЛИЧНАЯ 
ПОЛИТИКА, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА. 

Объект исследования - оценка публичной политики в Республике 
Беларусь. Предмет - политико-правовые механизмы оценки политики. 

Цель работы - изучение влияния оценки публичной политики на 
процедуры принятия и реализации политических решений для максимизации 
эффективности действий государства, направленных на удовлетворение 
общественных интересов. 

Применялись методы анализа, синтеза, обобщения, сравнения. Также 
были использованы такие общетеоретические методы, как исторический, 
социологический, системный, институциональный.  

Актуальность темы исследования определяется влиянием оценки 
публичной политики на совершенствование функционирования 
государственного аппарата, реализацию социальных обязательств 
государства, поддержание экономической стабильности общества, а также 
оптимизацию расходования бюджетных средств. Механизмы оценки 
способствуют повышению результативности и эффективности 
государственного управления, рационализации процесса принятия и 
реализации политических решений.  
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РЭФЕРАТ 
Аб'ём працы: 60 старонак. Уключае адну табліцу ў дадатку. Пры 

выкананні працы было скарыстана 44 крыніц. 
Ключавыя паняцці: АЦЭНКА, АЦЭНІВАННЕ, ПУБЛІЧНАЯ 

ПАЛІТЫКА, АЦЭНКА ЭФФЕКТЫЎАСЦІ, АУДЫТ ЭФФЕКТЫЎНАСЦІ, 
ДЗЯРЖАЎНАЯ ПРАГРАМА. 

Аб'ект даследавання – ацэнка публічнай палітыкі ў Рэспубліке Беларусь. 
Прадмет – палітыка-прававыя механізмы ацэнкі палітыкі. 

Мэта працы – вывучэнне ўплыву ацэнкі публічнай палітыкі на 
працэдуры прыняцця і рэалізацыі палітычных рашэнняў для максімізацыі 
эфектыўнасці дзеянняў дзяржавы, накіраваных на задавальненне грамадскіх 
інтарэсаў. 

Ужываліся метады аналізу, сінтэзу, абагульнення, параўнання. Таксама 
былі выкарыстаны такія агульнатэарэтычныя метады, як гістарычны, 
сацыялагічны, сістэмны, інстытуцыянальны. 

Актуальнасць тэмы даследавання вызначаецца уплывам ацэнкі 
публічнай палітыкі на ўдасканаленне функцыянавання дзяржаўнага апарату, 
рэалізацыю сацыяльных абавязацельстваў дзяржавы, падтрыманне 
эканамічнай стабільнасці грамадства, а таксама аптымізацыю расходавання 
бюджэтных сродкаў. Механізмы ацэнкі спрыяюць павышэнню 
рэзультатыўнасці і эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання, рацыяналізацыі 
працэсу прыняцця і рэалізацыі палітычных рашэнняў. 
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SUMMARY 
Work volume: 61 pages. Diploma includes one table in the appendix. 45 

sources have been used. 
Key words: EVALUATE, EVALUATION, PUBLIC POLICY, 

EFFECTIVENESS EVALUATION, EFFECTIVENESS AUDIT, STATE 
PROGRAM. 

Object of research – the evaluation of public policy in the Republic of 
Belarus. Subject – political and legal mechanisms of the evaluation.  

The goal - the studying of the influence of the evaluation of public policy on 
adopting procedures and realization of the political solutions for maximization of 
the effectiveness of the governmental business which are aimed at satisfactions of 
the society's needs. 

In the diploma were applied methods of analysis, synthesis, generalization, 
comparison. There were used general theoretical methods such as historical, 
sociological, systemic, and institutional. 

The topicality of the research is defined by the influence of public policy 
evaluation for perfection of functionality of the state machine, realization of the 
social government's commitment, supporting of the society's economical stability 
and optimization of the expenditure of the budget. Mechanism of the evaluation 
helps to improve the effectiveness of the governmental management, the 
rationalization of the adopting process and realization of the political solutions.  
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