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Объект дипломной работы – исполнительное производство. Предмет 
дипломной работы – вопросы организации и документирования 
исполнительного производства. 

Цель работы заключается в определение сходств и различий в 
организации и документировании исполнительного производства в Республике 
Беларусь и Российской Федерации. 

В качестве теоретико-методологической основы выступают общие 
методы научного познания: обобщение и сравнение, анализ и синтез. Работа 
построена в соответствии с принципами объективности, научности, 
системности.  

Полученные результаты и их новизна. В дипломном исследовании 
рассмотрены основные вопросы организации и документирования 
исполнительного производства в Республике Беларусь и Российской 
Федерации. В дипломной работе выявлены некоторые отличия, однако в целом 
организация исполнительного производства обоих государств достаточно 
схожи. Опыт Российской Федерации в организации принудительного 
исполнения судебных постановлений и постановлений иных органов может 
быть использован в совершенствовании данной отрасли в Республике Беларусь.  

Автор работы утверждает, что приведенный в ней фактический материал 
объективно отражает состояние объекта исследования, а все заимствованные из 
источников и литературы идеи и подходы сопровождаются ссылками на их 
авторов. 

Результаты исследования и выносимые на защиту положения 
разработаны автором дипломной работы лично и основаны на самостоятельных 
выводах. 

Другие авторы в проведении исследования участия не принимали. 
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Аб'ект дыпломнай работы — выканаўчая вытворчасць. Прадмет 
дыпломнай работы – пытанні арганізацыі і дакументавання выканаўчай 
вытворчасці. 

Мэта працы складаецца ў вызначэнні падабенстваў і адрозненняў 
выканаўчай вытворчасці ў Рэспубліцы Беларусь і Расійскай Федэрацыі. 

У якасці тэарэтыка–метадалагічнай асновы выступаюць агульныя 
метады навуковага пазнання: абагульненне і параўнанне, аналіз і сінтэз. Работа 
пабудавана ў адпаведнасці з прынцыпамі аб'ектыўнасці, навуковасці, 
сістэмнасці. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломным даследаванні 
разгледжаны асноўныя пытанні арганізацыі і дакументавання выканаўчай 
вытворчасці  ў Рэспубліцы Беларусь і Расійскай Федэрацыі. У дыпломнай 
рабоце выяўлены некаторыя адрозненні, аднак у цэлым арганізацыя 
выканаўчага вытворчасці абедзвюх дзяржаў досыць падобныя. Вопыт Расійскай 
Федэрацыі ў арганізацыі прымусовага выканання судовых пастаноў і пастаноў 
iншых органаў можа быць выкарыстаны ў ўдасканаленні гэтай галіны ў 
Рэспубліцы Беларусь. 

Аўтар працы сцвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан аб'екта даследавання, а ўсе запазычаныя з крыніц 
і літаратуры ідэі і падыходы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

Вынікі даследавання вынасімыяа на абарону палажэнні распрацаваны 
аўтарам дыпломнай работы асабіста і заснаваныя на самастойных высновах. 

Іншыя аўтары ў правядзенні даследавання удзелу не прымалі. 
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Thesis: 55 pages, 46 positions in the list of references. 
Keywords: BAILIFF, CATCHPOLE, ENFORCEMENT PROCEEDINGS, 

COMPULSORY EXECUTION, EXECUTIVE DOCUMENT. 
The object of the diploma work  is the  enforcement proceedings.The Subject 

of the diploma work is  questions of the organization and documentation of 
enforcement proceedings.  

The purpose of the work is the description of the similarities and differences in 
the organization and documentation of the enforcement proceedings in the Republic 
of Belarus and the Russian Federation  

Such general methods of scientific knowledge as generalization and 
comparison, analysis and synthesis are the theoretical and methodological basis. The 
paper is structured in accordance with the principles of objectivity, scientific, 
systematic. 

The results obtained and their novelty. In the diploma work there are 
discussed the basic questions of the organization and documentation of the 
enforcement proceedings in the Republic of Belarus and the Russian Federation. In 
Some differences are detected in the diploma work, but overall the organization of 
the enforcement proceeding of both countries are  similar enough. The experience of 
the Russian Federation in the organization of the enforcement of judgments and 
rulings of  other authorities  can be used to improve the same branch in the Republic 
of Belarus. 

The Author of the work  asserts that resulted is objectively actual material 
which shows the status of the object of study, and all taken from literature sources 
and ideas and approaches are accompanied by links to their authors. 

Results of the study and for the defense provisions developed by the author of 
the thesis is based on personal and independent conclusions. 

Other authors did not participate in the study 
 


