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УДК 338.482(37)                РЕФЕРАТ 

Дипломной работы 

 

Бабука Владислава Владимировича 

 

Занятость и безработица в городе Минске: экономико-географический 

аспект. 

 

1. Структура и объём дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, реферата, 

содержания, введения, трёх глав, заключения, списка использованных 

источников. Работа содержит 29 рисунков, 3 таблицы. Полный объём работы 

составляет 58 страницы. Список использованных источников включает 49 

позиции. 

2. Перечень ключевых слов 

Занятость, безработица, динамика, структура, административные районы 

города Минска, рынок труда. 

3. Текст реферата 

Объект исследования – занятость и безработица в городе Минске. 

Предмет исследования – региональный экономико-географический 

анализ занятости и безработицы в городе Минске. 

Цель исследования - анализ динамики занятости и безработицы в городе 

Минске по административным районам, поиск путей совершенствования 

политики в отношении повышения занятости и возможностей сокращения 

безработицы. 

Методы исследования: статистический, литературный, 

картографический, описательный, сравнительно-географический, анализа и 

синтеза. 

Полученные итоги и их новизна. Дана сравнительная характеристика 

современного состояния занятости и безработицы по административным 

районам города Минска, предложены пути сокращения безработицы. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Полученные 

результаты имеют практическую значимость при разработке путей сокращения 

безработицы. Результаты исследования могут быть использованы в учебном 

процессе. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
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РЕФЕРАТ 

Дыпломнай працы 

 

Бабука Уладзіслава Уладзіміравіча 

 

Занятасць і беспрацоўе ў горадзе Мінску: эканоміка-геаграфічны аспект. 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з заданні на дыпломную працу, рэферата, 

зместу, ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц. 

Праца змяшчае 29 малюнкаў, 3 табліцы. Поўны аб'ём працы складае 58 

старонкі. Спіс выкарыстаных крыніц уключае 49 пазіцыі. 

2. Пералiк ключавых слоў 

Занятасць, беспрацоўе, дынаміка, структура, адміністрацыйныя раёны 

горада Мінска, рынак працы. 

3. Тэкст рэферата 

Аб'ект даследавання - занятасць і беспрацоўе ў горадзе Мінску. 

Прадмет даследавання – рэгіянальны эканоміка-геаграфічны аналіз 

занятасці і беспрацоўя ў горадзе Мінску. 

Мэта даследавання - аналіз дынамікі занятасці і беспрацоўя ў горадзе 

Мінску па адміністрацыйных раёнах, пошук шляхоў удасканалення палітыкі ў 

дачыненні да павышэння занятасці і магчымасцяў скарачэння беспрацоўя. 

Метады даследавання: статыстычны, літаратурны, картаграфічны, 

апісальны, параўнальна-геаграфічны, аналізу і сінтэзу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Дана параўнальная характарыстыка 

сучаснага стану занятасці і беспрацоўя па адміністрацыйных раёнах горада 

Мінска, прапанаваны шляхі скарачэння беспрацоўя. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Атрыманыя вынікі 

маюць практычную значнасць пры распрацоўцы шляхоў скарачэння 

беспрацоўя. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў навучальным 

працэсе. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 

самастойна. 
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ABSTRACT 

 

Babuk Vladislav Vladimirovich 

 

Employment and unemployment in the city of Minsk: the economic and 

geographical aspect. 

 

1. Structure and volume of the thesis 

The diploma work consists of the assignment for the thesis, abstract, content, 

introduction, three chapters, conclusion, list of sources used. The work contains 29 

figures, 3 tables. The full volume of work is 58 pages. The list of sources used 

includes 49 items. 

2. List of keywords 

Employment, unemployment, dynamics, structure, administrative districts of 

the city of Minsk, the labor market. 

3. The text of the abstract 

The object of research is employment and unemployment in the city of Minsk. 

The subject of the study is the regional economic and geographical analysis of 

employment and unemployment in the city of Minsk. 

The purpose of the study is to analyze the dynamics of employment and 

unemployment in the city of Minsk by administrative districts, to find ways to 

improve the policy on increasing employment and opportunities to reduce 

unemployment. 

Methods of research: statistical, literary, cartographic, descriptive, 

comparative-geographical, analysis and synthesis. 

The results obtained and their novelty. Comparative characteristics of the 

current state of employment and unemployment in the administrative districts of the 

city of Minsk are given, and ways of reducing unemployment are proposed. 

Recommendations for using the results of work. The results obtained are of 

practical importance in developing ways to reduce unemployment. The results of the 

study can be used in the educational process. 

Reliability of materials and the results of the thesis. The materials used and the 

results of the thesis are reliable. The work was done independently. 

  


