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Реферат 

Дипломная работа: 56 с., 30 источников. 
Ключевые слова: электорат, электоральное поведение, теории 

электорального поведения, политические партии, партийная система, 
абсентеизм. 

Цель дипломной работы - изучение электорального поведения в 
Республике Беларусь, а также выявление факторов, которые влияют на него, 
а также взаимоотношения электората и его взаимодействие с другими 
субъектами политики. 

Задачи дипломной работы: 
-   рассмотреть основные существующие теории электорального поведения и 
их соотношение реалиями в  Республике Беларусь; 
- рассмотреть характер и динамику сложившихся отношений между 
электоратом и политическими и институтами; 
-   рассмотреть основные мотивы электоральной деятельности. 

Объект дипломной работы – электоральное поведение в Республике 
Беларусь. 

При выполнении работы использовались теоретические методы 
исследования, такие как  анализ научной литературы по изучаемой проблеме, 
эмпирические наблюдения, сравнительно-исторический анализ. 

Некоторые выводы, а также другие результаты исследования могут 
использоваться в учебном процессе. 

Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рэферат 
Дыпломная праца : 56 с. , 30 крыніц . 
Ключавыя словы : электарат , электаральнае паводзіны , тэорыі 

электаральных паводзінаў , палітычная партыя , партыйная сістэма , 
абсентэізм. 

Мэта дыпломнай працы - вывучэнне электаральных паводзінаў у 
Рэспубліцы Беларусь , а таксама выяўленне фактараў , якія ўплываюць на яго 
, а таксама ўзаемаадносіны электарату і яго ўзаемадзеянне з іншымі 
суб'ектамi палітыкі. 

Задачы дыпломнай працы: 
- Разгледзець асноўныя існуючыя тэорыі электаральных паводзінаў і іх 

суадносіны рэаліямі ў Рэспубліцы Беларусь ; 
- Разгледзець характар і дынаміку адносін, якія склаліся паміж электаратам 

і палітычнымі і інстытутамі ; 
- Разгледзець асноўныя матывы электаральнай дзейнасці ; 
Аб'ект дыпломнай працы - электаральнае паводзіны ў Рэспубліцы Беларусь 

. 
Пры выкананні працы выкарыстоўваліся тэарэтычныя метады 

даследавання , такія як аналіз навуковай літаратуры па вывучаемай праблеме 
, эмпірычныя назірання , параўнальна- гістарычны аналіз. Некаторыя 
высновы , а таксама іншыя вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў 
навучальным працэсе. 

Аўтар пацвярджае , што прыведзены ў дыпломнай працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу , а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя , метадалагічныя і 
метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў.     
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Abstract 

Thesis: 56 p.  , 30 sources. 
Keywords: the electorate , electoral behavior,  , the theory of electoral behavior,  

political party, party system , absenteeism . 
Purpose of the thesis - the study of electoral behavior in the Republic of Belarus, 

as well as identifying the factors that affect it , and the relationship of the electorate 
and its interaction with other political actors . 

Objectives of the thesis : 
- To consider the main existing theories of electoral behavior and their 

relationship realities in the Republic of Belarus; 
- To consider the nature and dynamics of the existing relations between the 

electorate and the political institutions; 
- The main reasons to consider electoral activities; 
The object of the thesis - electoral behavior in Belarus.  
Performed by the help of the oretical research methods, such as analysis of the 

scientific literature on the problem under study , empirical observations , 
comparative historical analysis .Some of the findings and other research results can 
be used in the educational process . 

The author confirms that the above material in the thesis work correctly and 
objectively reflects the state of the process under investigation , and all borrowed 
from the literature and other sources of theoretical and methodological terms and 
concepts are accompanied by references to their authors. 
 


