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РЕФЕРАТ 

Объем текстовой части дипломной работы 63 страницы, 3 
иллюстрации, 3 таблицы, 117 использованных источников, приложение. 

Ключевые слова: ПРЕЗИДЕНТ, ГЛАВА ГОСУДАРСТВА, 
ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА, ПРЕЗИДЕНТСТВО, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
ВЛАСТЬ, СТРАНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН, 
РОССИЯ, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ, 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ. 

Объект исследования – институт президентства в странах 
Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. Предметом 
исследования является соотношение формальной составляющей 
(конституционно-правового статуса) и политических практик президентства.  

Цель работы – проанализировать институциональную структуру и 
практики функционирования президентства в Беларуси, Казахстане и России 
с учетом его положения во властной иерархии. 

Методологическую основу составляют общенаучные методы (анализ 
и синтез, индукция и дедукция, описание и объяснение), а также 
сравнительный, системный, структурно-функциональный, исторический 
методы. В рамках работы в неразрывном единстве с формально-
юридическом использованы методы политического анализа. Прикладное 
значение имеют экспликативные методы (ивент-анализ, контент-анализ 
различных документов), индексный анализ, элементы моделирования, 
мониторинга и невключенного наблюдения. 

Полученные результаты и их новизна: проведен анализ института 
президентства в странах Таможенного союза с позиций соотношения 
конституционно-правового статуса и политических практик. Разработано 
авторское определение понятия «институт президентства», дана 
характеристика атрибутам – необходимым, постоянным признакам данного 
института, раскрывающим его сущность. Выявлены детерминанты 
институционализации президентства, политические механизмы 
воспроизводства власти. В качестве формы трансформации и оптимизации 
президентства предлагаются институциональные инновации.  

Апробация результатов. В рамках тематики исследования автором 
опубликовано 8 работ, основные положения которых были представлены на 
ряде научных конференций.  



РЭФЕРАТ 

Аб’ём тэкставай часткі дыпломнай работы 63старонкі, 3 iлюстрацыi, 
3 табліцы, 117 выкараставаных крынiц, прылажэннe. 

Ключавыя словы: ПРЭЗІДЭНТ, КІРАЎНІК ДЗЯРЖАВЫ, ІНСТЫТУТ 
ПРЭЗІДЭНЦТВА, ПРЭЗІДЭНЦТВА, ПРЭЗІДЭНЦКАЯ ЎЛАДА, КРАІНЫ 
МЫТНАГА САЮЗА, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН, РАСІЯ, 
ІНСТЫТУЦЫЯНАЛІЗАЦЫЯ, ПАЛІТЫЧНЫЯ ПРАКТЫКІ, 
КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВЫ СТАТУС, ПАЛІТЫЧНАЯ 
ТРАНСФАРМАЦЫЯ, ІНСТЫТУЦЫЙНЫЯ ІНАВАЦЫІ. 

Аб’ект даследавання – інстытут прэзідэнцтва ў краінах Мытнага 
саюза Беларусі, Казахстана і Расіі. Прадметам даследавання з’яўляюцца 
суадносіны паміж фармальным складнікам (канстытуцыйна-прававы статус) і 
палітычнымі практыкамі прэзідэнцтва. 

Мэта работы – прааналізаваць асаблівасці інстытуцыйнай структуры і 
практыкі функцыянавання прэзідэнцтва ў Беларусі, Казахстане і Расіі з 
улікам пазіцый ва ўладнай іерархіі. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (аналіз і сінтэз, 
iндукцыя і дэдукцыя, апісанне і тлумачэнне), а таксама параўнальны, 
сістэмны, структурна-функцыянальны, гістарычны метады. У рамках работы 
ў непарыўнам адзінстве з фармальна-прававым выкарыстаны метады 
палітычнага аналізу. Прыкладное значэнне маюць эксплікатыўныя метады 
(івэнт-аналіз, кантэнт-аналіз розных дакументаў), індэксны метад, элементы 
мадэліравання, маніторынгу і неўлучанага назірання. 

Атрыманыя вынiкi i iх навiзна: быў праведзены аналіз інстытута 
прэзідэнцтва ў краінах Мытнага саюза з пункту гледжання суадносін 
канстытуцыйна-прававога статусу і палітычных практык. Распрацавана 
аўтарскае вызначэнне паняцця “інстытут прэзідэнцтва”, дадзена 
характарыстыка атрыбутам – неабходным, сталым прыкметам інстытута, якія 
раскрываюць яго сутнасць. Распрацаваны дэтэрмінанты інстытуцыяналізацыі 
прэзідэнцтва, палітычныя механізмы ўзнаўлення ўлады. У якасці формы 
трансфармацыі і аптымізацыі прэзідэнцтва прапануюцца інстытуцыйныя 
інавацыі. 

Апрабацыя вынікаў: у рамках тэматыкі дыпломнай работы аўтарам 
апублікавана 8 артыкулаў, асноўныя палажэнні якіх былі прэзентаваны на 
некалькіх навуковых канферэнцыях. 



SUMMARY 

This degree thesis consists of 63 pages, 3 illustrations, 3 tables, 117 used 
sources, one application. 

Keywords: PRESIDENT, HEAD OF THE STATE, PRESIDENCY, 
INSTITUTION OF PRESIDENCY, PRESIDENTIAL POWER, COUNTRIES OF 
THE CUSTOMS UNION, BELARUS, KAZAKHSTAN, RUSSIA, 
INSTITUTIONALIZATION, POLITICAL PRACTICES, CONSTITUTIONAL 
STATUS, POLITICAL TRANSFORMATION, INSTITUTIONAL 
INNOVATIONS. 

The object of research is the institution of presidency in countries of the 
Customs union – Belarus, Kazakhstan and Russia. The subject is correlation 
between constitutional status and political practices of presidency. 

The aim of research is to analyse the institutional structure and experience 
of functioning of presidency in Belarus, Kazakhstan and Russia, taking into 
account the positions in power hierarchy. 

The work uses the following methods: an analysis and synthesis, induction 
and deduction, methods of description and explanation, system method, statistical 
method, the legal analysis, historical method, comparative analysis. Also we used 
methods of the political analysis such as event- analysis, content analysis, the 
index analysis, the combining of monitoring and modeling, not included 
supervision. 

Results and scientific newness of this degree thesis is in the integrative 
model of analysis of the institution of presidency in countries of the Customs union 
of Belarus, Kazakhstan and Russia taking into account the correlation between 
constitutional status and political practices of presidency. An author’s definition of 
such a category as an “institution of presidency” was given by the writer of the 
degree thesis. Its attributes, that’s the necessary and constant characteristics of 
institute opening its essence were revealed. Determinants of presidency 
institutionalization, political mechanisms of reproduction of the power were 
defined. Institutional innovations were offered as the form of transformation and 
presidency optimization. 

Use of results. The author has 8 publications, which main provisions 
substantive have been presented on a number of scientific conferences. 
 


