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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит 72 страницы, 13 рисунков, 7 таблиц, 

2 приложения, 61 использованный источник. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, УРОВЕНЬ 

ЖИЗНИ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, РЫНОК ТРУДА, РАБОЧАЯ СИЛА, 

ЗАНЯТОСТЬ, БЕЗРАБОТИЦА. 

 

Объект исследования – современный рынок труда в Республике 

Беларусь. 

Предмет исследования – политика занятости в Республике Беларусь. 

Цель исследования - всестороннее изучение истории, современного 

состояния и проблем реализации политики занятости, а также анализ 

направлений ее совершенствования. 

Методы исследования: метод материалистической диалектики, анализа, 

синтеза, графический, статистический. 

Дипломная работа посвящена исследованию вопросов, связанных с 

политикой занятости. Занятость является важнейшей характеристикой 

экономики, параметром уровня жизни населения страны. Структурная 

перестройка экономики Республики Беларусь привела к высвобождению 

работников из ее материальной и нематериальной сфер и тем самым – к 

появлению явной безработицы. В связи с этим, политика занятости в 

Республике Беларусь направлена на поддержание уже установленного ее 

уровня и удержание безработицы в социально допустимых пределах. 

Я подтверждаю, что приведѐнный в работе расчетно-аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 

процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов.  

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца ўтрымлівае 72 старонкi, 13 малюнкаў, 7 табліц, 

2 дадаткi, 61 скарыстаных крыніц. 

 

САЦЫЯЛЬНАЯ ПАЛІТЫКА, САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА, ЎЗРОВЕНЬ 

ЖЫЦЦЯ, ЯКАСЦЬ ЖЫЦЦЯ, РЫНАК ПРАЦЫ, РАБОЧАЯ СІЛА, 

ЗАНЯТАСЦЬ, БЕЗРАБОТЫЦА. 

 

Аб'ект даследавання - сучасны рынак працы ў Рэспубліцы Беларусь. 

Прадмет даследавання - палітыка занятасці ў Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта даследавання - себаковае вывучэнне гісторыі, сучаснага стану і 

праблем рэалізацыі палітыкі занятасці, а таксама аналіз напрамкаў яе 

ўдасканалення. 

Метады даследавання: метад матэрыялістычнай дыялектыкі, аналізу, 

сінтэзу, графічны, статыстычны. 

Дыпломная праца прысвечана даследаванню пытанняў, звязаных з 

палітыкай занятасці. Занятасьць зьяўляецца найважнейшай характарыстыкай 

эканомікі, параметрам ўзроўню жыцця насельніцтва краіны. Структурная 

перабудова эканомікі Рэспублікі Беларусь прывяла да вызвалення работнікаў 

з яе матэрыяльнай і нематэрыяльнай сфер і тым самым - да з'яўлення 

відавочнай беспрацоўя. У сувязі з гэтым, палітыка занятасці ў Рэспубліцы 

Беларусь накіравана на падтрыманне ўжо ўсталяванага яе ўзроўня і 

ўтрыманне беспрацоўя ў сацыяльна дапушчальных межах 

Я пацвярджаю, што прыведзеныя ў ѐй разлікова-аналітычны матэрыял 

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

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Degree work contains 72 pages, 13 figures, 7 tables, 2 applications, 61 

sources used. 

 

SOCIAL POLICY, SOCIAL PROTECTION, LIVING STANDARDS, 

QUALITY OF LIFE, LABOR MARKET, WORKFORCE, EMPLOYMENT, 

SPRINGLESS. 

 

The object of study is the modern labor market in the Republic of Belarus. 

The subject of the research is the employment policy in the Republic of 

Belarus. 

The purpose of the study is comprehensive study of the history, current state 

and problems of implementation of the employment policy, as well as analysis of 

directions for its improvement. 

Research methods: method of materialistic dialectics, analysis, synthesis, 

graphic, statistical. 

Thesis is devoted to the study of issues related to employment policy. 

Employment is the most important characteristic of the economy, the parameter of 

the standard of living of the population. The structural reorganization of the 

economy of the Republic of Belarus led to the release of workers from its material 

and non-material spheres and, thus, to the emergence of obvious unemployment. In 

this regard, the employment policy in the Republic of Belarus is aimed at 

maintaining its already established level and keeping unemployment within 

socially acceptable limits. 

I confirm that the calculated and analytical material presented in this degree 

work correctly and objectively reflects the state of the process being studied, and 

all theoretical and methodological provisions and concepts borrowed from 

literature and other sources are accompanied by references to their authors. 

 


