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РЕФЕРАТ 

Гаевской Татьяны Брониславовны 

 Тема: Защита персональных данных при ведении и использовании 

регистра населения Республики Беларусь. 

 Ключевые слова: ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РЕГИСТР 

НАСЕЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА. 

 Актуальность. Вопросы, связанные с созданием и ведением регистра 

населения на сегодняшний день представляются актуальными. На протяжении 

многих лет страны для получения представления о численности населения, его 

демографических, экономических и социальных характеристиках применяли 

переписи населения, однако собираемая в их процессе информация носила 

статистический характер, была представлена на конкретную дату и не 

учитывала ряда факторов, например, миграцию населения. В связи с этим 

необходима система текущего учёта населения, обеспечивающая ведение 

единого для страны государственного регистра населения.  

 Цель дипломной работы – выявить направления защиты персональных 

данных при ведении и использовании регистра населения Республики Беларусь. 

 Объект – регистр населения Республики Беларусь. 

 Предмет – защита персональных данных при ведении и использовании 

регистра населения Республики Беларусь. 

 Основные положения, выносимые на защиту. Регистр является 

наиболее прогрессивной системой учёта населения и позиционируется как 

мощный механизм, который повышает актуальность и достоверность 

информации о гражданах. Основные преимущества регистров — покрытие 

всего населения региона, низкие издержки на извлечение данных и 

актуальность данных. Существенный недостаток — отсутствие данных о 

некоторых гражданах. На сегодняшний день существует ряд нормативных 

правовых актов, регулирующие вопросы защиты персональных данных, но 

детальный порядок работы с персональными данными, их сбора, обработки, 

хранения законодательными актами не определены, поэтому есть 

необходимость в разработке комплексного закона. Основным направлением 

законопроекта должен стать поиск баланса между защитой персональных 

данных, развитием информационных технологий и необходимостью 

выполнения государственных функций.  

 Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Общий объём работы – 65 страниц. Из них: список источников и 

литературы – 9 страниц (78 наименований), реферат на русском, белорусском и 

английском языках – 3 страницы.  
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РЭФЕРАТ 

Гаеўскай Таццяны Браніславаўны 

 Тэма: Абарона персанальных дадзеных пры падпарадкаванні і 

выкарыстанні рэгістра насельніцтва Рэспублікі Беларусь. 

 Ключавыя словы: АБАРОНА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ, 

РЭГІСТР НАСЕЛЬНІЦТВА, ДЗЯРЖАЎНАЯ ІНФАРМАЦЫЙНАЯ СІСТЭМА. 

 Актуальнасць. Пытанні, звязаныя са стварэннем і вядзеннем рэгістра 

насельніцтва на сённяшні дзень ўяўляюцца актуальнымі. На працягу многіх 

гадоў краіны для артымання ўяўлення аб колькасці насельніцтва, яго 

дэмаграфічных, эканамічных і сацыяльных характарыстыках ўжывалі перапіс 

насельніцтва, аднак сабраная ў іх працэсе інфармацыя насіла статыстычны 

характар, была прадстаўлена на канкрэтную дату і не ўлічвала шэрагу 

фактараў, напрыклад, міграцыю насельніцтва. У сувязі з гэтым неабходна 

сістэма бягучага ўліку насельніцтва, якая забяспечвае вядзенне адзінага для 

краіны дзяржаўнага рэгістра насельніцтва. 

 Мэта дыпломнай работы – выявіць кірункі абароны персанальных 

дадзеных пры падпарадкаванні і выкарыстанні рэгістра насельніцтва Рэспублікі 

Беларусь. 

 Аб’ект – рэгістр насельніцтва Рэспублікі Беларусь. 

 Прадмет – абарона персанальных дадзеных пры падпарадкаванні і 

выкарыстанні рэгістра насельніцтва Рэспублікі Беларусь. 

 Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Рэгістр з'яўляецца 

найбольш прагрэсіўнай сістэмай уліку насельніцтва і пазіцыянуецца як магутны 

механізм, які павышае актуальнасць і пэўнасць інфармацыі аб грамадзянах. 

Асноўныя перавагі рэгістраў — пакрыццё ўсяго насельніцтва рэгіёну, нізкія 

выдаткі на выманне дадзеных і актуальнасць дадзеных. Істотны недахоп — 

адсутнасць дадзеных аб некаторых грамадзянах. На сённяшні дзень існуе шэраг 

нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць пытанні абароны персанальных 

дадзеных, але дэталёвы парадак працы з персанальнымі дадзенымі, іх збору, 

апрацоўкі, захоўвання заканадаўчымі актамі не вызначаны, таму ёсць 

неабходнасць у распрацоўцы комплекснага закона. Асноўным напрамкам 

законапраекта павінен стаць пошук балансу паміж абаронай персанальных 

дадзеных, развіццём інфармацыйных тэхналогій і неабходнасцю выканання 

дзяржаўных функцый. 

 Структура і аб’ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з 

ўвядзення, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. 

Агульны аб’ём работы – 65 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры – 9 старонак 

(78 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах – 3 старонкі.  
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SUMMARY 

Tatiana Gaevskaya 

 Theme: Protection of personal data in the maintenance and use of the 

population register of the Republic of Belarus.  

 Key words: PROTECTION OF PERSONAL DATA, POPULATION 

REGISTER, STATE INFORMATION SYSTEM. 

 Relevance. The issues related to the creation and maintenance of the 

population register for today are relevant. Over the years, various countries used 

population censuses to obtain an idea of the size of the population, its demographic, 

economic and social characteristics, but the information collected in their process was 

statistical, presented on a specific date, and did not take into account a number of 

factors, for example, population migration. In this connection, a system of current 

population accounting is needed to ensure the maintenance of a single state register of 

the population for the country. 

 The purpose of the thesis is to reveal the directions of protection of personal 

data while maintaining and using the register of the population of the Republic of 

Belarus. 

 The object is the population register of the Republic of Belarus. 

 The subject matter is the protection of personal data while maintaining and 

using the register of the population of the Republic of Belarus. 

 The main provisions to be defended. The main provisions to be defended. 

The register is the most progressive accounting system of the population and is 

positioned as a powerful mechanism that increases the relevance and reliability of 

information about citizens. The main advantages of registers are coverage of the 

entire population of the region, low costs of data extraction and the relevance of data. 

A significant drawback is the lack of data on some citizens. Today, there are a 

normative legal acts that regulate the protection of personal data, but the detailed 

procedure for working with personal data, collecting, processing, storing legislative 

acts is not defined, therefore, there is a need to develop a complex law. The main 

direction of the bill is to find a balance between the protection of personal data, the 

development of information technology and the need to implement government 

functions. 

 The structure and volume of the thesis. The thesis consists of an 

introduction, three chapters, conclusion, a list of sources used and literature. The total 

amount of work is 65 pages. Of these: a list of sources and literature – 9 pages (78 

titles), an abstract in Russian, Belarusian and English – 3 pages. 

 

 

 


