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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 81 с., 5 рис., 6 табл., 53 источников 

 

Ключевые слова: СТРАХОВАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЕТОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СТРАХОВОГО НАДЗОРА, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, УСТАВНЫЙ ФОНД.  

 

Объект исследования –  механизм государственного регулирования 

страховой деятельности в Республике Беларусь. 

Предмет исследования – действующая практика государственного 

регулирования страховой деятельности. 

Цель работы: проанализировать государственное регулирование 

страховой деятельности в Республике Беларусь и разработать основные 

направления его совершенствования. 

Методы исследования: диалектический метод научного познания, а также 

исторический, логический, сравнительно-правовой, статистический, конкретно-

социологический и другие частные методы научно-исследовательской 

деятельности. 

Исследования и разработки: изучена сущность и особенности 

организации государственного регулирования страховой деятельности в 

Республике Беларусь, проанализирован опыт применения в других странах, 

дана оценка существующего государственного регулирования в Республике 

Беларусь, разработаны предложения по его совершенствованию. 

Область возможного практического применения: деятельность страховых 

организаций в Республике Беларусь. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 

 

 
  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Diploma work: 81 p., 5 pic., 6 table, 53 sources 

 

Keywords: INSURANCE, STATE REGULATION OF INSURANCE 

ACTIVITY, STATE RESHULATION METHODS, MAIN OFFICE OF 

INSURANCE OVERSIGHT, LICENSING, AUTHORIZED FUND. 

 

Object of study – mechanism of state regulation of insurance activity in the 

Republic of Belarus. 

Subject of study – current practice of state regulation of insurance activities. 

Odjective: to analyze the state regulation of insurance activity in the Republic 

of Belarus and develop the main directions for its improvement. 

Methods: dialectical method of scientific cognition, as well as historical, 

logical, comparative legal, statistical, concrete sociological and other private methods 

of scientific research. 

Research and development: the essence and peculiarities of the organization of 

state regulation of insurance activity in the Republic of Belarus are studied, 

experience of application in other countries is analyzed, the existing state regulation 

in the Republic of Belarus is evaluated, and proposals for its improvement are 

developed. 

Realm of the possible practical applications: activity of insurance organizations 

in the Republic of Belarus. 

The author of the paper confirms that the calculation and analytical material 

presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under 

investigation, and all theoretical, methodological and methodological provisions 

borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their 

authors. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

РЕФЕРАТ 

 

Дыпломная праца: 81 с., 5 мал., 6 табл., 53 крыніц 

 

Ключавыя словы: Страхаванне, ДЗЯРЖАЎНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ 

СТРАХАВЫ ДЗЕЙНАСЦІ, МЕТАДЫ ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГУЛЯВАННЯ, 

ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ СТРАХАВОГА НАГЛЯДУ, ЛІЦЭНЗАВАННЕ, 

СТАТУТНЫ ФОНД. 

 

Аб'ект даследавання - механізм дзяржаўнага рэгулявання страхавой 

дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь. 

Прадмет даследавання - дзеючая практыка дзяржаўнага рэгулявання 

страхавой дзейнасці. 

Мэта працы: прааналізаваць дзяржаўнае рэгуляванне страхавой дзейнасці 

ў Рэспубліцы Беларусь і распрацаваць асноўныя кірункі яго ўдасканалення. 

Метады даследавання: дыялектычны метад навуковага пазнання, а 

таксама гістарычны, лагічны, параўнальна-прававой, статыстычны, канкрэтна-

сацыялагічны і іншыя прыватныя метады навукова-даследчай дзейнасці. 

Даследаванні і распрацоўкі: вывучана сутнасць і асаблівасці арганіза-цыі 

дзяржаўнага рэгулявання страхавой дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь, 

прааналізаваны вопыт прымянення ў іншых краінах, дадзена ацэнка існуючага 

дзяржаўнага рэгулявання ў Республицы Беларусь, распрацаваны прапановы па 

яго ўдасканаленні. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: дзейнасць страхавых 

арганізацый у Рэспубліцы Беларусь. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан вы доследнага працэсу, а 

ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніцаў тэарэтычныя, 

метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


