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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Пенсионная система и пути ее реформирования в 

Республике Беларусь» 

 

Дипломная работа посвящена вопросам современного состояния 

пенсионной системы и путей ее реформирования в Республике Беларусь. В 

работе рассматриваются вопросы построения пенсионной системы в 

Республике Беларусь, различия между пенсионной системой Республики 

Беларусь и зарубежных стран, анализ современного состояния пенсионной 

системы и предложены пути реформирования пенсионной системы Республики 

Беларусь. 

Цель работы состоит в проведение анализа пенсионной системы 

Республики Беларусь и предложении путей ее реформирования. 

Задачи исследования состоят в исследовании теоретических основ 

функционирования пенсионной системы, проведении анализа современного 

состояния пенсионной системы Республики Беларусь и разработке путей 

реформирования. 

Объектом исследования являются пенсионная система государства. 

Предметом исследования является пенсионная система Республики 

Беларусь. 

Методология и методы исследования: системно-аналитический, 

структурно-логический анализ, диалектический метод, приемы стандартного 

экономического анализа, методы сравнения и описания, систематизации и 

логики познавательного осмысления. 

В процессе работы были проведены следующие разработки: исследовано 

современное состояние пенсионной системы Республики Беларусь. 

Элементами научной новизны полученных результатов являются 

рекомендации по реформированию пенсионной системы Республики Беларусь. 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в 

исследовании теоретических основ функционирования пенсионной системы 

государства. 

Экономическая значимость проведенного исследования состоит в 

повышении эффективности пенсионной системы Республики Беларусь. 

Практической значимостью полученных результатов является разработка 

путей реформирования пенсионной системы Республики Беларусь. 

Областью практического применения полученных результатов является 

управления пенсионной системы государства. 

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 положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 

to the thesis "Pension system and ways of its reforming in the Republic of 

Belarus" 

 

The thesis is devoted to the current state of the pension system and ways to 

reform it in the Republic of Belarus. The issues of the construction of the pension 

system in the Republic of Belarus, the differences between the pension system of the 

Republic of Belarus and foreign countries, the analysis of the current state of the 

pension system and the ways of reforming the pension system of the Republic of 

Belarus are discussed. 

The aim of the work is to analyze the pension system of the Republic of 

Belarus and propose ways of reforming it. 

The research tasks are to study the theoretical foundations of the functioning of 

the pension system, analyze the current state of the pension system of the Republic of 

Belarus and develop ways of reforming. 

The object of research is the state pension system. 

The subject of the study is the pension system of the Republic of Belarus. 

Methodology and methods of research: system-analytical, structural and logical 

analysis, dialectical method, methods of standard economic analysis, methods of 

comparison and description, systematization and logic of cognitive comprehension. 

In the process of work the following developments were carried out: the 

current state of the pension system of the Republic of Belarus was studied. 

Elements of scientific novelty of the results obtained are recommendations on 

reforming the pension system of the Republic of Belarus. 

The theoretical significance of the results is to study the theoretical foundations 

of the functioning of the state pension system. 

The economic significance of the study is to improve the efficiency of the 

pension system of the Republic of Belarus. 

The practical importance of the results obtained is the development of ways to 

reform the pension system of the Republic of Belarus. 

The field of practical application of the results obtained is the management of 

the state pension system. 

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

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

investigation, and all theoretical, methodological positions and concepts borrowed 

from literary and other sources are accompanied by references to their authors. 
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АНАТАЦЫЯ 

на дыпломную працу «Пенсійная сістэма і шляхі яе рэфармавання ў 

Рэспубліцы Беларусь» 

 

Дыпломная праца прысвечана пытанням сучаснага стану пенсійнай 

сістэмы і шляхоў яе рэфармавання ў Рэспубліцы Беларусь. У працы 

разглядаюцца пытанні пабудовы пенсійнай сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь, 

адрозненні паміж пенсійнай сістэмай Рэспублікі Беларусь і замежных краін, 

аналіз сучаснага стану пенсійнай сістэмы і прапанаваны шляхі рэфармавання 

пенсійнай сістэмы Рэспублікі Беларусь. 

Мэта працы складаецца ў правядзенне аналізу пенсійнай сістэмы 

Рэспублікі Беларусь і прапанове шляхоў яе рэфармавання. 

Задачы даследавання складаюцца ў даследаванні тэарэтычных асноў 

функцыянавання пенсійнай сістэмы, правядзенні аналізу сучаснага стану 

пенсійнай сістэмы Рэспублікі Беларусь і распрацоўцы шляхоў рэфармавання. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца пенсійная сістэма дзяржавы. 

Прадметам даследавання з'яўляецца пенсійная сістэма Рэспублікі 

Беларусь. 

Метадалогія і метады даследавання: сістэмна-аналітычны, структурна-

лагічны аналіз, дыялектычны метад, прыёмы стандартнага эканамічнага 

аналізу, метады параўнання і апісання, сістэматызацыі і логікі пазнавальнага 

асэнсавання. 

У працэсе работы былі праведзены наступныя распрацоўкі: даследавана 

сучасны стан пенсійнай сістэмы Рэспублікі Беларусь. 

Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляюцца 

рэкамендацыі па рэфармаванні пенсійнай сістэмы Рэспублікі Беларусь. 

Тэарэтычная значнасць атрыманых вынікаў заключаецца ў даследаванні 

тэарэтычных асноў функцыянавання пенсійнай сістэмы дзяржавы. 

Эканамічная значнасць праведзенага даследавання складаецца ў 

павышэнні эфектыўнасці пенсійнай сістэмы Рэспублікі Беларусь. 

Практычнай значнасцю атрыманых вынікаў з'яўляецца распрацоўка 

шляхоў рэфармавання пенсійнай сістэмы Рэспублікі Беларусь. 

Вобласцю практычнага прымянення атрыманых вынікаў з'яўляецца 

кіравання пенсійнай сістэмы дзяржавы. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей разлікова-аналітычны 

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

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 


