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РЕФЕРАТ 
 

Объём работы: 65 страниц, 107 использованных источников, 3 приложения. 

Ключевые слова: ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО, 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ, ЖЕНЩИНЫ, ЛИЦА ИМЕЮЩИЕ 

СЕМЕЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.  

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в связи с 

гендерным равенством в трудовых отношениях. 

Целью дипломной работы является исследование обеспечения гендерного равенства 

в трудовых правоотношениях в теории и законодательной практике Республики 

Беларусь. 

Методология исследования: методы познания (метод диалектической логики), 

также использовались методы исторического и сравнительного анализа, системно-

структурный и другие методы научного познания. 

Научная новизна исследования: в дипломной работе предпринята попытка 

выявить и проанализировать основные проблемы гендерного равенства в трудовых 

отношениях в Республики Беларусь. В результате проведенного исследования были 

выработаны предложения по совершенствованию законодательства Республики 

Беларусь. В частности предложено в целях устранения гендерной асимметрии 

закрепить новый вид социального отпуска без сохранения заработной платы, 

который наниматель обязан предоставить по желанию отца (отчима) ребенка 

продолжительностью до 14 календарных дней.  

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 

правотворческой деятельности и в дальнейших научных исследованиях.  

Дипломная работа является самостоятельно выполненным исследованием. 



 

РЭФЕРАТ 

 

Аб'ём працы: 65 старонак, 107 выкарыстаных крыніц, 3 дадатку. 

Ключавыя словы: ПРАЦОЎНЫХ ПРАВААДНОСІН, ГЕНДЭРНАЙ РОЎНАСЦІ, 

МІЖНАРОДНЫЯ КАНВЕНЦЫІ, ЖАНЧЫНЫ, АСОБЫ МАЮЦЬ СЯМЕЙНЫЯ 

АБАВЯЗКІ. 

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з гендэрнай 

роўнасцю ў працоўных адносінах. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца даследаванне забеспячэння гендэрнай 

роўнасці ў працоўных праваадносінах ў тэорыі і заканадаўчай практыцы Рэспублікі 

Беларусь. 

Метадалогія даследавання: метады пазнання (метад дыялектычнай логікі), таксама 

выкарыстоўваліся метады гістарычнага і параўнальнага аналізу, сістэмна-

структурны і іншыя метады навуковага пазнання. 

Навуковая навізна даследавання: у дыпломнай працы зроблена спроба выявіць і 

прааналізаваць асноўныя праблемы гендэрнай роўнасці ў працоўных адносінах у 

Рэспублікі Беларусь. У выніку праведзенага даследавання было выпрацаваны 

прапановы па ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь. У прыватнасці 

прапанавана ў мэтах ліквідацыі гендэрнай асіметрыі замацаваць новы від 

сацыяльнага водпуску без захавання заработнай платы, які наймальнік абавязаны 

прадаставіць па жаданні бацькі (айчыма) дзіцяці працягласцю да 14 каляндарных 

дзён. 

Атрыманыя падчас даследаванняў высновы могуць быць выкарыстаны ў 

праватворчай дзейнасці і ў далейшых навуковых даследаваннях. 

Дыпломная праца з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем. 



 

SUMMARY 
 

Scope of work: 65 pages, 107 sources used, 3 applications. 

Key words: LABOR RELATIONS, GENDER EQUALITY, INTERNATIONAL 

CONVENTIONS, WOMEN, PERSONS HAVING FAMILY RESPONSIBILITIES. 

Object of study: social relations arising in connection with gender equality in labor 

relations. 

The aim of the thesis is a study of gender equality in labor relations in the theory and 

legislative practice of the Republic of Belarus. 

Research methodology: methods of cognition (the method of dialectical logic), also used 

the methods of historical and comparative analysis, system-structural and other methods of 

scientific knowledge. 

Scientific novelty of the research: in the thesis, an attempt was made to identify and 

analyze the main problems of gender equality in labor relations in the Republic of Belarus. 

As a result of the study, proposals were developed to improve the legislation of the 

Republic of Belarus. In particular, in order to eliminate gender asymmetry, it was proposed 

to consolidate a new type of social leave without pay, which the employer is obliged to 

provide, at the request of the father (stepfather), a child of up to 14 calendar days. 

The findings of the study can be used in lawmaking and in further research. 

The thesis is independently performed research. 
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