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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа составляет 62 страницы, 59 источников.  
Перечень ключевых слов: ИНОСТРАНЕЦ, ИНОСТРАННЫЙ 

ГРАЖДАНИН, ЛИЦО БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, БЕЖЕНЕЦ, УБЕЖИЩЕ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие по поводу предоставления статуса беженца, дополнительной 
или временной защиты. 

Целью дипломной работы является исследование международных 
стандартов и принципов предоставления статуса беженцев, анализ 
нормативно-правовых актов, закрепляющих понятие «беженец» в Республике 
Беларусь и законодательстве СНГ.  

При написании дипломной работы были применены формально-
юридический метод, исторический метод, метод анализа и сравнения. 

В ходе проведенного исследования проанализированы международные 
принципы и нормы о статусе беженцев, определены основные проблемы 
беженцев на современном этапе и перспективы их решения. Научная новизна 
работы обусловлена тем, что автором внесены конкретные предложения по 
совершенствованию законодательства Республики Беларусь. Особое 
внимание уделено выявлению особенностей международно-правовых 
решений в рамках СНГ, исследование взаимодействия международных и 
внутригосударственных правовых норм о статусе беженцах.  

Дипломная работа основана на трудах отечественных ученых, 
национальном законодательстве, международных документах; в работе 
использованы статистические данные МВД Республики Беларусь, 
Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев и Международной организации по миграции в Беларуси.  

Работа представляет собой самостоятельное исследование, 
проведенное в рамках республиканских и международных конкурсов, а 
также при написании курсовых и других работ.  

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 складае 62 старонкі тэксту. Спіс выкарастаных 
крыніц утрымвае 59 назваў. 

Пералік ключавых слой, якія сустракаюцца ў дыпломнай рабоце: 
ЧУЖАЗЕМЕЦ, ЗАМЕЖНЫ ГРАМАДЗЯН, АСОБА БЕЗ ГРАМАДЗЯНСТВА, 
БЕЖАНЕЦ, ПРЫТУЛАК, ДАДАТКОВАЯ АБАРОНА, ЧАСОВАЯ 
АБАРОНА. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць 
з нагоды прадастаўлення статусу бежанца, дадатковай або часовай абароны. 

Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца даследаванне міжнародных 
стандартаў і прынцыпаў прадастаўлення статусу бежанцаў, аналіз 
нарматыўна-прававых актаў, якія замацоўваюць паняцце «бежанец» у 
Рэспубліцы Беларусь і заканадаўстве СНД. 

Пры напісанні дыпломнай працы былі ўжытыя фармальна-юрыдычны 
метад, гістарычны метад, метад аналізу і параўнання. 

У ходзе праведзенага даследавання прааналізаваны міжнародныя 
прынцыпы і нормы аб статусе бежанцаў, вызначаны асноўныя праблемы 
бежанцаў на сучасным этапе і перспектывы іх рашэнні. Навуковая навізна 
працы абумоўленая тым, што аўтарам унесены канкрэтныя прапановы па 
ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Асаблівая ўвага нададзена 
выяўленні асаблівасцяў міжнародна-прававых рашэнняў у рамках СНД, 
даследаванне ўзаемадзеяння міжнародных і унутрыдзяржаўных прававых 
нормаў аб статусе бежанцах. 

Дыпломная работа заснаваная на працах айчынных навукоўцаў, 
нацыянальным заканадаўстве, міжнародных дакументах; у працы 
выкарыстаныя статыстычныя дадзеныя МУС Рэспублікі Беларусь, 
Прадстаўніцтва Упраўлення Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў і 
Міжнароднай арганізацыі па міграцыі ў Беларусі.  

Работа ўяўляе сабой самастойнае даследаванне праведзенае ў рамках 
рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў, а таксама пры напісанні курсавых 
і іншых прац. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і 
канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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THE REPORT FOR DIPLOM WORK 

The diploma work consist of 62 pages, the bibliography contains 59 names. 
The key words: foreigner, foreign, citizen, stateless people, refugee, shelter, 

additional protection, temporary protection. 
The  object  of  study  of  the  thesis  are  the  public  relations  arising  on  the  

granting of refugee status, subsidiary or temporary protection. 
The aim of the thesis is to study the standards and principles of granting 

refugee status, the analysis of legal acts that perpetuate the notion of "refugee" in 
the Republic of Belarus and the legislation of the CIS. 

When writing a thesis have been applied legalistic method, historical 
method, analysis and comparison. 

In the course of the study analyzed the international principles and standards 
relating  to  the  Status  of  Refugees,  the  basic  problem  of  refugees  at  the  current  
stage and prospects of their solution. Scientific novelty of work due to the fact that 
the author made specific suggestions to improve the legislation of the Republic of 
Belarus. Particular attention is paid to the identification of the features of 
international law-making within the CIS study of the interaction of international 
and national legal provisions on the status of refugees. 

Thesis is based on the works of Russian scientists, national legislation and 
international instruments; We used the statistics of the Republic of Belarus 
Ministry  of  Internal  Affairs,  Representative  of  the  Office  of  the  UN  High  
Commissioner for Refugees and the International Organization for Migration in 
Belarus.  

The work represents an independent study carried out in the framework of 
national and international competitions, as well as when writing term papers and 
other works. 

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

 
 
 
 

  


