
5 

РЕФЕРАТ 

Лакотош Марины Алексеевны 

Тема: Организация информационного обеспечения управления в области 

социальной защиты населения в Солигорском районе. 

Ключевые слова: социальная защита населения, социальное обеспечение, 

социальное страхование, социальная поддержка. 

Актуальность: Развитие Республики Беларусь характеризуется 

стремительными изменениями в обществе, требующими новых методов не 

только к построению эффективной системы социальной защиты населения, но и 

к ее сбалансированному включению в социально-ориентированную экономику 

страны. Социальная защита населения в Беларуси направлена на поддержание 

общественного благополучия и устойчивого развития нашей страны, что 

актуализирует проблему его рационального использования с учетом 

экономических стратегий, демографических вызовов и рисков.  

Цель дипломной работы: разработать рекомендации по 

совершенствованию информационного обеспечения управления социальной 

защиты населения в Солигорском районе Республики Беларусь. Объект работы 

– социальная защита населения в Республики Беларусь. Предмет работы – 

информационное обеспечение управления социальной защиты населения в 

Солигорском районе Республики Беларусь на 2018–2020 гг. 

Методы исследования: общенаучные методы познания – анализ, синтез, 

системный и функциональный подходы, обобщение, сравнение; метод единства 

исторического и логического; методы эмпирического исследования – описание, 

группировка. 

Результаты исследования: Выделены основные компоненты и принципы 

системы социальной защиты в Республике Беларусь, а также дана оценка работы 

органов государственного управления в сфере регулирования социальных 

вопросов. Охарактеризована организация социальной защиты населения в 

Солигорском районе. Выявлены недостатки и сформулированы предложения по 

совершенствованию информационного обеспечения социальной защиты 

населения. 

Структура и объем дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложений. Общий объем работы – 69 страниц. Из них: список 

источников и литературы – 5 (52 наименования), реферат на русском, 

белорусском и английском языках – 3, приложения – 2 страницы. 
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РЭФЕРАТ 

Лакотош Марыны Аляксееўны 

Тэма: Арганізацыя інфармацыйнага забеспячэння кіравання ў галіне 

сацыяльнай абароны насельніцтва ў Салігорскім раёне. 

Ключавыя словы: сацыяльная абарона насельніцтва, сацыяльнае 

забеспячэнне, сацыяльнае страхаванне, сацыяльная падтрымка. 

Актуальнасць: Развіццё Рэспублікі Беларусь характарызуецца імклівымі 

зменамі ў грамадстве, якія патрабуюць новых метадаў не толькі да пабудовы 

эфектыўнай сістэмы сацыяльнай абароны насельніцтва, але і да яе 

збалансаванага ўключэнню ў сацыяльна-арыентаваную эканоміку краіны. 

Сацыяльная абарона насельніцтва ў Беларусі накіравана на падтрыманне 

грамадскага дабрабыту і ўстойлівага развіцця нашай краіны, што актуалізуе 

праблему яго рацыянальнага выкарыстання з улікам эканамічных стратэгій, 

дэмаграфічных выклікаў і рызык. 

Мэта дыпломнай працы: распрацаваць рэкамендацыі па ўдасканаленні 

інфармацыйнага забеспячэння кіравання сацыяльнай абароны насельніцтва ў 

Салігорскім раёне Рэспублікі Беларусь. Аб'ект працы - сацыяльная абарона 

насельніцтва ў Рэспублікі Беларусь. Прадмет працы - інфармацыйнае 

забеспячэнне кіравання сацыяльнай абароны насельніцтва ў Салігорскім раёне 

Рэспублікі Беларусь на 2018-2020 гг. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання - аналіз, 

сінтэз, сістэмны і функцыянальны падыходы, абагульненне, параўнанне; метад 

адзінства гістарычнага і лагічнага; метады эмпірычнага даследавання - апісанне, 

групоўка. 

Вынікі даследавання: Вылучаны асноўныя кампаненты і прынцыпы 

сістэмы сацыяльнай абароны ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама дадзена ацэнка 

работы органаў дзяржаўнага кіравання ў сферы рэгулявання сацыяльных 

пытанняў. Ахарактарызована арганізацыя сацыяльнай абароны насельніцтва ў 

Салігорскім раёне. Выяўлены недахопы і сфармуляваны прапановы па 

ўдасканаленні інфармацыйнага забеспячэння сацыяльнай абароны насельніцтва. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы. Дыпломная праца складаецца з 

ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і 

літаратуры, прыкладанняў. Агульны аб'ём работы - 69 старонак. З іх: спіс крыніц 

і літаратуры - 5 (52 наймення), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах 

- 3, прыкладання - 2 старонкі.
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ABSTRACT 

Lakotosh Marina Alekseevna 

Subject: Organization of management information support in the field of social 

protection of the population in the Soligorsk district. 

Key words: social protection of the population, social security, social insurance, 

social support. 

Relevance: The development of the Republic of Belarus is characterized by 

rapid changes in society, requiring new methods not only to build an effective system 

of social protection of the population, but also to its balanced inclusion in the socially 

oriented economy of the country. Social protection of the population in Belarus is 

aimed at maintaining public welfare and sustainable development of our country, 

which actualizes the problem of its rational use, taking into account economic 

strategies, demographic challenges and risks. 

The purpose of the thesis: to develop recommendations for improving the 

information support of the department of social protection of the population in the 

Soligorsk region of the Republic of Belarus. The object of work - social protection of 

the population in the Republic of Belarus. The subject of the work is information 

support of the department of social protection of the population in the Soligorsk district 

of the Republic of Belarus for 2018–2020. 

Research methods: general scientific methods of cognition - analysis, 

synthesis, system and functional approaches, generalization, comparison; the unity of 

historical and logical; empirical research methods - description, grouping. 

Research results: The main components and principles of the social protection 

system in the Republic of Belarus are highlighted, as well as an assessment of the work 

of government bodies in the field of regulation of social issues is given. The 

organization of social protection of the population in the Soligorsk region is 

characterized. Deficiencies were identified and proposals were formulated to improve 

the information support of social protection of the population. 

The structure and scope of the thesis. The thesis consists of introduction, three 

chapters, conclusion, list of references and literature, applications. The total amount of 

work is 69 pages. Of these: a list of sources and literature - 5 (52 items), an abstract in 

Russian, Belarusian and English - 3, annexes - 2 pages.


