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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит 71 страницу, 5 таблиц, 4 приложения, 100 

использованных источников. 

 

ТРАНЗИТИВНАЯ ЭКОНОМИКА, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 

 

Объект исследования – государственная социальная политика 

Республики Беларусь. 

Предмет исследования – роль социальной политики в социально-

экономическом развитии страны. 

Цель исследования – выявление основных принципов и особенностей 

социальной политики в современной экономике, а также рассмотрение 

теоретических и практических проблем социальной политики. 

Методы исследования: метод классификации, метод анализа, метод 

синтеза, статистический метод, метод сравнения. 

 

Дипломная работа посвящена исследованию вопросов, связанных с 

целями, инструментами и эффективностью социальной политики в 

транзитивных экономиках. Реализация социально-ориентированной 

рыночной модели национальной экономики в Республике Беларусь 

предполагает совершенствование системы социально-экономических 

отношений, повышение уровня и качества жизни населения, осуществление 

принципов социальной справедливости, а также обеспечение условий для 

развития человеческого потенциала как ключевых факторов, создающих 

основу для устойчивого экономического роста. В связи с этим, цели, 

инструменты и эффективность социальной политики в транзитивных 

экономиках являются темой, затрагивающей ключевые аспекты 

жизнедеятельности человеческого общества. 

 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведённый в ней 

расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 

состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 
У дыпломную работу ўваходзяць 71 старонка, 5 табліц, 4 дадаткі, 100 

крыніц. 

 

ТРАНЗІТЫЎНАЯ ЭКАНОМІКА, САЦЫЯЛЬНАЯ ПАЛІТЫКА, 

САЦЫЯЛЬНАЯ ЗАСЦЯРОГА, УЗРОВЕНЬ І ЯКАСЦЬ ЖЫЦЦЯ, 

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ САЦЫЯЛЬНАЙ ПАЛІТЫКІ. 

 

Аб'ект даследавання – дзяржаўная сацыяльная палітыка Рэспублікі 

Беларусь. 

Прадмет даследавання – роля сацыяльнай палітыкі ў сацыяльна-

эканамічным развіцці краіны. 

Мэта даследавання – выяўленне асноўных прынцыпаў і асаблівасцяў 

сацыяльнай палітыкі ў сучаснай эканоміцы, а таксама разгляд тэарэтычных і 

практычных праблем сацыяльнай палітыкі. 

Метады даследавання: метад класіфікацыі, метад аналізу, метад сінтэзу, 

статыстычны метад, метад параўнання. 

 

Дыпломная праца прысвечана даследаванню пытанняў, звязаных з 

мэтамі, інструментамі і эфектыўнасцю сацыяльнай палітыкі ў транзітыўных 

эканоміках. Рэалізацыя сацыяльна-арыентаванай рынкавай мадэлі 

нацыянальнай эканомікі ў Рэспубліцы Беларусь дапускае ўдасканаленне 

сістэмы сацыяльна-эканамічных адносін, павышэнне ўзроўню і якасці жыцця 

насельніцтва, ажыццяўленне прынцыпаў сацыяльнай справядлівасці, а 

таксама забеспячэнне ўмоў для развіцця чалавечага патэнцыялу як ключавых 

фактараў, якія ствараюць аснову для ўстойлівага эканамічнага росту. У сувязі 

з гэтым, мэты, інструменты і эфектыўнасць сацыяльнай палітыкі ў 

транзітыўных эканоміках з'яўляюцца тэмай, якая закранае ключавыя аспекты 

жыццядзейнасці чалавечага грамадства. 

 

Аўтар дыпломнай работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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ABSTRACT 

 
Degree work contains 71 pages, 5 tables, 4 appendices, 100 used sources. 

 

TRANSITIVE ECONOMY, SOCIAL POLICY, SOCIAL PROTECTION, 

STANDARD OF LIVING AND QUALITY OF LIFE, EFFICIENCY OF SOCIAL 

POLICY. 

 

The object of research is the state social policy of the Republic of Belarus. 

The subject of research is the role of social policy in the country's socio-

economic development. 

The purpose of research is to identify the main principles and characteristics 

of social policy in the modern economy, as well as to consider theoretical and 

practical problems of social policy. 

Methods: classification method, analysis method, synthesis method, statistical 

method, method of comparison. 

 

Degree work is devoted to the study of issues related to the goals, instruments 

and efficiency of social policy in transitive economies. Implementation of social 

market model of the national economy in the Republic of Belarus is intended to 

improve the system of socio-economic relations, increase standard of living and 

the quality of life of the population, implement the principles of social justice, as 

well as provide conditions for the development of human potential as key factors in 

creating the basis for sustainable economic growth. In this regard, the goals, 

instruments and efficiency of social policy in transitive economies are the subject 

of affecting key aspects of the life of human society. 

 

The author of the degree work confirms that it is given in the settlement and 

analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 

and all borrowed from the literature and other sources of theoretical and 

methodological principles and concepts are accompanied by references to their 

authors. 

 


