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Реферат 

Объем дипломной работы составляет 53 страницы. Эта работа содержит: 
введение, 2 главы, заключение и список использованной литературы из 58 
наименований. 

Ключевые слова: гендер, гендерная политика, гендерное равенство, 
гендерные исследования, уровни гендера, мужчины  и женщины, гендерный 
баланс. 

Объектом исследования является гендерная политика как одно из 
направлений государственной политики. 

Предметом исследования является специфика формирования и 
реализации гендерной политики в Республике Беларусь и Российской 
Федерации. 

Цель работы – анализ гендерной политики  и сфер ее реализации  в 
Республике Беларусь и Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели автором сформулированы 
следующие задачи: 

осветить теоретические аспекты формирования и реализации гендерной 
политики и особенности ее реализации в Беларуси и России; 

выявить гендерную составляющую законодательства в Республике 
Беларусь и Российской Федерации; 

дать оценку эффективности проведения гендерной политики в 
сравнительном анализе белорусского и российского общества.  

В дипломной работе были использованы общелогические методы 
исследования такие как: анализ, синтез, индукция и дедукция, аналогия, 
обобщение. Применялись методы ивент-анализа, комплексного подхода. 
Основным методом исследования является системный подход, позволяющий 
систематизировать и проанализировать специфику формирования и 
реализации гендерной политики. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 

The volume of the thesis is 53 pages . This work includes: introduction, two 
chapters, conclusion and bibliography of 58 titles.  

Keywords: gender, gender policy, gender equality, gender studies, the levels 
of gender, men and women, the gender balance..  

Object of  research  is  the  gender  policy  as  one  of  the  directions  of  the  state  
policy. 

The subject of research is the specificity of formation and implementation of 
gender policy in the Republic of Belarus and the Russian Federation. 

The purpose of  work  is  the  analysis  of  the  gender  policies  and  fields  of  its  
activity in the Republic of Belarus and the Russian Federation. 

To achieve these goals by the author formulated the following tasks: 
to cover the theoretical aspects of the formation and implementation of gender 

policy and peculiarities of its realization in Belarus and Russia; 
to identify the gender asymmetry of legislation in the Republic of Belarus and 

the Russian Federation; 
to  assess  the  efficiency  of  the  gender  policy  in  the  comparative  analysis  of  

Belarusian and Russian society.  
In the diploma were used obsolescence study methods such as:  analysis  and 

synthesis, induction and deduction, analogy, a generalization. We have applied the 
methods of event analysis, integrated approach. The basic approach in the study is 
the system approach, which allows to systematize and analyze the specifics of the 
formation and implementation of gender policy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реферат 

Аб'ём дыпломнай працы складае 53 старонкi. Гэтая праца змяшчае: 
ўводзiны, 2 главы, заключэнне і спіс выкарыстанай літаратуры з 58 
найменняў. 

Ключавыя словы: гендэр, гендэрная палітыка, гендэрная роўнасць, 
гендэрныя даследаванні, узроўні гендэра, мужчыны і жанчыны, гендэрны 
баланс.  

Аб'ектам даследавання з'яўляецца гендэрная палітыка як адзін з 
накірункаў дзяржаўнай палітыкі. 

Прадметам даследавання з'яўляецца спецыфіка фарміравання і 
рэалізацыі гендэрнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 

Мэта працы - аналіз гендэрнай палітыкі і сфер яе рэалізацыі ў 
Рэспубліцы Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 

Для дасягнення пастаўленай мэты аўтарам сфармуляваны наступныя 
задачы: 

асвятліць тэарэтычныя аспекты фарміравання і рэалізацыі гендэрнай 
палітыкі і асаблівасці яе рэалізацыі ў Беларусі і Расіі; 

выявіць гендэрную складнік заканадаўства ў Рэспубліцы Беларусь і 
Расійскай Федэрацыі; 

даць ацэнку эфектыўнасці правядзення гендэрнай палітыкі ў 
параўнальным аналізе беларускага і расійскага грамадства. 
У дыпломе былі выкарыстаны агульналагiчныя метады даследавання такія 
як: аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, аналогія, абагульненне. Ўжываліся 
метады івэнт-аналізу, комплекснага падыходу. Асноўным метадам 
даследавання з'яўляецца сістэмны падыход, які дазваляе сістэматызаваць і 
прааналізаваць спецыфіку фарміравання і рэалізацыі гендэрнай палітыкі. 


