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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит 88 страниц, 15 рисунков, 2 таблицы, 1 

приложение, 47 использованных источников 

 

БЕЗРАБОТИЦА, РАВНОВЕСИЕ РЫНКА ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ, 

СТАГНИРУЮЩИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ, БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ 

 

Объект дипломной работы - безработица как социально-экономическое 

явление. 

Предмет дипломной работы – экономическая политика борьбы 

безработицей в стагнирующих населенных пунктах. 

Цель дипломной работы заключается в раскрытии особенностей причин 

и форм проявления безработицы в стагнирующих населенных пунктах и 

определении эффективных направлений и инструментов борьбы с 

безработицей в стагнирующих населенных пунктах. 

Задачи исследования: изучить теоретические аспекты безработицы как 

социально-экономического явления; рассмотреть сущность безработицы, 

виды безработицы и ее источники; провести анализ проблем безработицы в 

стагнирующих населенных пунктах в мире и в Беларуси; изучить особенности 

экономической политики борьбы с безработицей в стагнирующих населенных 

пунктах; внести предложения по совершенствованию политики борьбы с 

безработицей в Беларуси с учетом мирового опыта. 

Методы исследования: статистический, описательный, метод сравнения, 

логический и исторический анализ, метод системного анализа, комплексного 

исследования. 

Элементы научной новизны: разработка изменений в государственную 

программу о социальной защите и содействии занятости населения. 

Область возможного практического применения: предложенные 

рекомендации по формированию и повышению эффективности мер по борьбе 

с безработицей.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 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 авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

У дыпломную работу ўваходзяць 88 ст., 15 малюнкаў, 2 табліцы, 47 

крыніц, 1 дадатак. 

 

БЕСПРАЦОЎЕ, РАЎНАВАГІ РЫНКУ ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСЦЬ, 

СТАГНУЕ НАСЕЛЕНЫХ ПУНКТАЎ, РЭГІЯНАЛЬНЫ АСПЕКТЫ, 

БАРАЦЬБА З БЕСПРАЦОЎЕМ 

 

Аб'ект дыпломнай працы - беспрацоўе як сацыяльна-эканамічнае 

з'ява. 

Прадмет дыпломнай працы - эканамічная палітыка барацьбы 

беспрацоўем у стагнуючых населеных пунктах наступствы беспрацоўя і шляхі 

яе скарачэнні. 

Мэта дыпломнай працы складаецца ў раскрыцці асаблівасцяў і формаў 

праявы беспрацоўя ў стагнуючых населеных пунктах і вызначэнні 

эфектыўных напрамкаў і аб'ектаў барацьбы з беспрацоўем у стагнуючых 

населеных пунктах. 

Задачы даследавання: вывучыць тэарэтычныя аспекты беспрацоўя як 

сацыяльна-эканамічнага з'явы; разгледзець сутнасць беспрацоўя, віды 

беспрацоўя і яе крыніцы; правесці аналіз праблем беспрацоўя ў стагнуючых 

населеных пунктах у свеце і ў Беларусі; вывучыць асаблівасці эканамічнай 

палітыкі барацьбы з беспрацоўем у стагнуючых населеных пунктах; ўнесці 

прапановы па ўдасканаленні палітыкі барацьбы з беспрацоўем у Беларусі з 

улікам сусветнага вопыту. 

Метады даследавання: статыстычны, апісальны, метад параўнання, 

лагічны і гістарычны аналіз, метад сістэмнага аналізу, комплекснага 

даследавання. 

Элементы навуковай навізны: распрацоўка змяненняў у дзяржаўную 

праграму аб сацыяльнай абароне і садзейнічанні занятасці насельніцтва. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прапанаваныя 

рэкамендацыі па фарміраванні і павышэнню эфектыўнасці мер па барацьбе з 

беспрацоўем. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на аўтараў. 
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ABSTRACT 
 

Diploma: 88 pages, 2 tab., 15 pic., 47 sources, ads 

 

UNEMPLOYMENT, BALANCE OF LABOUR MARKET, 

EMPLOYMENT STAGNATING SETTLEMENTS, REGIONAL ASPECTS, 

FIGHT AGAINST UNEMPLOYMENT 

 

Subject of the thesis - unemployment as the social and economic 

phenomenon. 

Object of the thesis - economic policy of fight by unemployment in the 

stagnating settlements of a consequence of unemployment and a way of her 

reduction. 

The purpose of the thesis is to reveal the features and forms of manifestation 

of unemployment in stagnant settlements and determine the effective directions and 

objects of combating unemployment in stagnant settlements. 

Research problems: to study theoretical aspects of unemployment as social 

and economic phenomenon; to consider essence of unemployment, types of 

unemployment and its sources; to carry out the analysis of problems of 

unemployment in the stagnating settlements in the world and in Belarus; to study 

features of economic policy of fight against unemployment in the stagnating 

settlements; to make suggestions for improvement of policy of fight against 

unemployment in Belarus taking into account international experience. 

Research methods: statistical, descriptive, comparison method, logical and 

historical analysis, method of the system analysis, complex research. 

Elements of scientific novelty: development of changes in the state program 

about social protection and assistance of employment of the population. 

Field of possible practical application: the offered recommendations about 

formation and increase in efficiency of measures for fight against unemployment. 

The author of work confirms that the analytical material given in it correctly 

and objectively reflects a condition of the researched process, and all theoretical, 

methodological and methodical provisions and concepts borrowed from literary and 

other sources are followed by links to authors. 

 


