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РЕФЕРАТ
Тема дипломной работы: Государственная политика развития
гендерного равенства в Республике Беларусь.
Основные понятия, используемые в работе: ГЕНДЕРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ГЕНДЕР, ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО, ГЕНДЕРНЫЕ
СТЕРЕОТИПЫ, ФЕМИНИЗМ, ДИСКРИМИНАЦИЯ, ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ,
ЭГАЛИТАРНАЯ
СЕМЬЯ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА
ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА,
ГЕНДЕРНО
НЕЙТРАЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В дипломной работе рассмотрены особенности становления и развития
гендерных исследований, в частности, выделены этапы развития гендерных
исследований, проведен анализ представленности гендерной проблематики в
трудах белорусских ученых, рассмотрена концепция гендерного равенства в
социально-политической науке Республики Беларусь.
Вторая глава дипломной работы посвящена государственной политике
Республики Беларусь в сфере обеспечения гендерного равенства. Изучено
правовое закрепление государственной политики гендерного равенства, с
этих позиций проанализированы Уголовный кодекс, Гражданский кодекс,
Кодекс о браке и семье, Трудовой кодекс, Национальный План действий по
обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017-2020 гг.
Описаны особенности деятельности Национального совета по гендерной
политике при Совете Министров Республики Беларусь.
В последней главе акцентировано внимание роли женщин в принятии
государственных решений в Беларуси. Изучены гендерные особенности
занятости, экономического и социального равенства на основе
статистических сборников.
По итогам проведенной работы сделан вывод, что в Республике
Беларусь:
1)законодательство
является
гендерно
нейтральным,
2) государственная политика и законодательство не содержат норм,
позволяющих дискриминировать граждан по гендерным признакам,
3) наличие гендерно ориентированных общественных организаций и
объединений способствует стабильному развитию гендерной политики,
4) практическая реализация прав граждан без ссылки на гендерную
принадлежность.

РЭФЕРАТ
Тэма дыпломнай работы: Дзяржаўная палітыка развіцця гендэрнай
роўнасці ў Рэспубліцы Беларусь.
Асноўныя паняцці, якія выкарыстоўваюцца ў рабоце: ГЕНДЭРНЫЯ
ДАСЛЕДАВАННІ, ГЕНДЭР, ГЕНДЭРНАЯ РОЎНАСЦЬ, ГЕНДЭРНЫЯ
СТЭРЭАТЫПЫ, ФЕМІНІЗМ, ДЫСКРЫМІНАЦЫЯ, ГЕНДЭРНЫЯ РОЛІ,
ЭГАЛІТАРНАЯ СЯМ'Я, ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАЛІТЫКА ГЕНДЭРНАЙ
РОЎНАСЦІ, ГЕНДЭРНА НЕЙТРАЛЬНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА.
У дыпломнай рабоце разгледжаны асаблівасці станаўлення і развіцця
гендэрных даследаванняў, у прыватнасці, вылучаны этапы развіцця
гендэрных даследаванняў, разгледжана Канцэпцыя гендэрнай роўнасці ў
сацыяльна-палітычнай навуцы Рэспублікі Беларусь, праведзены аналіз стану
даследавання гендэрнай праблематыкі ў працах беларускіх публіцыстаў.
Другі раздел дыпломнай работы прысвечаны дзяржаўнай палітыцы
Рэспублікі Беларусь у сферы забеспячэння гендэрнай роўнасці. Вывучана
прававое замацаванне дзяржаўнай палітыкі гендэрнай роўнасці, пры гэтым
прааналізаваны: крымінальны Кодэкс, грамадзянскі Кодэкс, Кодэкс аб
шлюбе і сям'і, працоўны Кодэкс, Нацыянальны План дзеянняў па
забеспячэнні гендэрнай роўнасці ў Рэспубліцы Беларусь на 2017 - 2020 гг.
Апісаны асаблівасці дзейнасці Нацыянальнага савета па гендэрнай палітыцы
пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. У апошнем разделе, я
акцэнтавала ўвагу на механізме прыняцця рашэнняў у Беларусі, і ролі
жанчын у ім. Вывучала працоўную занятасць, эканамічную і сацыяльную
роўнасць, на аснове статыстычных зборнікаў.
Па выніках праведзенай работы зроблена выснова , што ў Республіцы
Беларусь: 1) заканадаўства з’яўляецца гендэрна нейтральным, 2) дзяржаўная
палітыка і заканадаўства не змяшчае норм, дазваляючых дыскрымінаваць
грамадзян па гендэрных прызнаках, 3.наяўнасць гендэрнаарыентаваных
грамадскіх арганізацый і аб'яднанняў, спрыяе стабільнаму развіццю
гендэрнай палітыкі, 4.практычная рэалізацыя правоў грамадзян без спасылкі
на гендэрную прыналежнасць.

SUMMARY
Thesis topic: Government policies on the development of gender equality in
the Republic of Belarus.
Key worlds of the work: GENDER RESEARCH, GENDER, GENDER
EQUALITY, GENDER STEREOTYPES, FEMINISM, DESCRIMINATION,
GENDER ROLES, EGALITARION FAMILY, GOVERNMENT POLICIES ON
GENDER EQUALITY, GENDER-NEUTRAL LEGISLATION
The thesis covered the formation and development characteristics of gender
research, in particular the formulation of development stages of gender research,
also the work examined the concept of gender equality in political and social
sciences of the Republic of Belarus and analysed the degree of research on gender
perspective in the writings of Belarusian publicists.
The second chapter of the thesis focuses on the government policies of the
Republic of Belarus in the area of gender equality. The chapter includes the study
of the legal confirmation of state policies for gender equality; the analysis of the
Criminal Code, the Civil Code, the Marriage and Family Code, the Labour Code,
the National Action Plan for Gender Equality for the years 2017-2020; and the
description of the characteristics of the National Council activities on Gender
Policy established under the Council of Ministers of the Republic of Belarus.
The last chapter places emphasis on the women’s role in the state decisionmaking process in Belarus. The chapter contains studies of employment, economic
and social equality. The studies are based on statistical compilations.
As the result of the work, the following main conclusions were formulated:
1. Belarus has gender-neutral legislation.
2. The government policies and legislation in the Republic of Belarus does
not contain any norms that permit gender discrimination against its
citizens.
3. The existence of voluntary gender-focused organizations and associations
in Belarus contributes to stable development of gender policy.
4. The practical realization of citizens’ rights in the Republic of Belarus
does not imply reference to gender identity.

