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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа: 63 страницы, 62 источника, 1 приложение. 
Ключевые слова: БЕЖЕНЦЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА, 

МИГРАЦИОННЫЕ КВОТЫ, МИГРАЦИЯ, РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕШАННЫХ 
ПОТОКОВ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КВОТЫ, УБЕЖИЩЕ. 

Объектом исследования выступает система общественных отношений, 
возникающих по поводу миграции беженцев в Республике Беларусь  
и зарубежных странах. 

Целью дипломной работы является изучение и анализ механизма 
правового регулирования миграции беженцев в Республике Беларусь, изучение 
государственной миграционной политики Республики Беларусь в данной сфере, 
а также исследование опыта правового регулирования миграционных 
процессов беженцев в других странах. 

В процессе исследования использовались следующие методы 
исследования: аналитический, формально-юридический, исторический, 
сравнительно-правового анализа, метод обобщения. 

Основу исследования составляют национальное законодательство 
Республики Беларусь по вопросам беженцев, а также исследования 
отечественных ученых и работы зарубежных авторов. В работе использованы 
статистические данные Департамента по гражданству и миграции 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а также Международного 
общественного объединения по научно-исследовательским и информационно-
образовательным программам «Развитие». 

В ходе проведенного исследования проанализировано современное 
состояние государственной миграционной политики и беженцев в Республике 
Беларусь и зарубежных странах, рассмотрен вопрос об участии 
государственных органов в управлении миграционной политикой. Научная 
новизна работы обусловлена тем, что автором внесены конкретные 
предложения по совершенствованию правового регулирования миграционных 
процессов с участием беженцев, основанные на учете крупных изменений, 
происходящих в настоящее время в мире. 

Результаты исследования были неоднократно апробированы при участии 
в научно-практических конференциях, а также республиканских и 
международных конкурсах.  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический 
материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.  
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Дыпломная работа: 63 старонкі, 62 крыніцы, 1 дадатак. 
Ключавыя словы: БЕЖАНЦЫ, ДАДАТКОВАЯ АБАРОНА, 

МІГРАЦЫЙНЫЯ КВОТЫ, МІГРАЦЫЯ, ПАДЗЕЛ ЗМЕШАНЫХ ПАТОКАЎ, 
РАЗМЕРКАВАЛЬНЫЯ КВОТЫ, СХОВІШЧА. 

Аб'ектам даследавання выступае сістэма грамадскіх адносін, што 
ўзнікаюць пры міграцыі бежанцаў у Рэспубліцы Беларусь і замежных краінах. 

Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца вывучэнне і аналіз механізма 
прававога рэгулявання міграцыі бежанцаў у Рэспубліцы Беларусь, вывучэнне 
дзяржаўнай міграцыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у дадзенай сферы, а 
таксама даследаванне практыкі прававога рэгулявання міграцыйных працэсаў 
бежанцаў у іншых краінах. 

Падчас даследавання выкарыстоўваліся наступныя метады даследавання: 
аналітычны, фармальна-юрыдычны, гістарычны, параўнальна-прававога 
аналізу, метад абагульнення. 

Аснову даследавання складаюць нацыянальнае заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь па пытаннях бежанцаў, а таксама даследаванні айчынных навукоўцаў 
і работы замежных аўтараў. У працы выкарыстаны статыстычныя даныя 
Дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Міністэрствы ўнутраных спраў 
Рэспублікі Беларусь, а таксама Міжнароднага грамадскага з'яднання па 
навукова-даследчых і інфармацыйна-адукацыйных праграмах «Развіццё». 

Падчас праведзенага даследавання прааналізаван сучасны стан 
дзяржаўнай міграцыйнай палітыкі і бежанцаў у Рэспубліцы Беларусь і 
замежных краінах, разгледжана пытанне пра ўдзел дзяржаўных органаў у 
кіраванні міграцыйнай палітыкай. Навуковая навізна работы абумоўлена тым, 
што аўтарам унесены пэўныя прапановы па ўдасканальванні прававога 
рэгулявання міграцыйных працэсаў з удзелам бежанцаў, заснаваныя на ўліку 
буйных змяненняў, што адбываюцца ў наш час у свеце. 

Вынікі даследавання былі неаднаразова апрабаваны пры ўдзеле ў 
навукова-практычных канферэнцыях, а таксама рэспубліканскіх і міжнародных 
конкурсах. 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя становішчы і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT OF THE DIPLOMA WORK 

The diploma work: 63 pages, 62 sources, 1 appendix. 
Key words: REFUGEES, ADDITIONAL PROTECTION, MIGRATION 

QUOTA, MIGRATION, DIVISION OF MIXED FLOWS, DISTRIBUTIVE 
QUOTAS, REFUGE. 

The object of this research is the system of social relations arising up in the 
process of migration involving refugees in the Republic of Belarus and foreign 
countries. 

The aim of this work is to study and analyze the regulatory mechanism of 
migration of  refugees in the Republic of Belarus, to study  the state migration policy 
of the Republic of Belarus in this sphere, as well as to research the experience of 
legal regulation of migratory  processes of refugees in other countries. 

 The following methods: analytical, formal-legal, historical, comparative legal 
analysis, the method of synthesis have been used in the study. 

The basis of the study is the national legislation of the Republic of Belarus on 
the issues of refugees, as well as studies by native scientists and works of foreign 
authors. We used the statistics of the Department of Citizenship and Migration of the 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, as well as the International 
Public Association for Scientific Research, Information and Educational Programmes 
«Development». 

In  the  course  of  the  study  the  current  state  of  the  state  migration  policy  and  
refugees in the Republic of Belarus and foreign countries has been analyzed, the 
question of the participation of state bodies in the management of migration policies 
has been examined. Scientific novelty of work is conditioned by the fact that the 
author has made specific proposals to improve the legal regulation of migration 
processes with the participation of refugees, based on the account of the major 
changes taking place in today's world. 

The results of the research have been repeatedly tested with the participation in 
the scientific conferences, the national and international competitions. 

The author of the work confirms that her factual material objectively reflects 
the state of the test process, and all theoretical and methodological principles and 
concepts borrowed from the literature and other sources  are accompanied by 
references to their authors. 
 


