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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Ключевые слова. СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА МИНИСТРОВ, АППАРАТ СОВЕТА МИНИСТРОВ, 
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ, ФОРМЫ РАБОТЫ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ, ПРАВОВЫЕ АКТЫ СОВЕТА МИНИСТРОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 

Общий объем дипломной работы составляет 57 страниц. Дипломная 
работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных 
источников в количестве 50 наименований. 

Объектом исследования выступают административно-правовые 
отношения, взятые в их системном единстве, выражающие содержание и 
структуру правового положения Совета Министров  Республики  Беларусь. 

Целью работы является системный научный анализ правовой природы 
Совета Министров Республики Беларусь в ее теоретических, 
законодательных и практических посылках.  

Методы исследования включают в себя общенаучные методы 
(диалектический, исторический, логический, системный, аналитический,  и 
классификации) и  частнонаучные методы – формально-юридический, 
сравнительно-правовой, нормативный, структурно-институциональный и 
системно-структурный анализ, статистический, метод моделирования. 

Полученные результаты и их новизна. В результате исследования в 
рамках настоящей дипломной работы дан теоретический анализ понятия и 
назначения Совета Министров Республики Беларусь, предпринята попытка 
определить место Совета Министров Республики Беларусь в системе 
государственных органов Республики Беларусь, исследованы состав и 
структуры Совета Министров Республики Беларусь, определены основные 
характеристики компетенции Совета Министров Республики Беларусь, в 
частности в экономической сфере, исследованы особенности форм работы и 
правовых актов  Совета Министров Республики Беларусь, предпринята 
попытка выработать научную позицию относительно некоторых проблем 
правового положения Совета Министров Республики Беларусь. 

Область возможного практического применения. Положения 
дипломной работы могут быть использованы в учебном процессе. Правовые 
феномены, явившиеся объектом работы, изучаются в учебном курсе 
административного права (управленческое право). 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Ключавыя словы. САВЕТ МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, 

ПРЭЗІДЫУМ САВЕТА МІНІСТРАЎ, АПАРАТ САВЕТА МІНІСТРАЎ, 
КАМПЕТЭНЦЫЯ САВЕТА МІНІСТРАЎ, ФОРМЫ РАБОТЫ САВЕТА 
МІНІСТРАЎ, ПРАВАВЫЯ АКТЫ САВЕТА МІНІСТРАЎ, ДЗЯРЖАЎНАЕ 
КІРАВАННЕ, ПРЭЗІДЭНЦКАЯ РЭСПУБЛІКА. 

Агульны аб'ём дыпломнай работы складае 57 старонак. Дыпломная 
работа складаецца з уводзін, трох частак, заключэння і спісу выкарыстаных 
крыніц у колькасці 50 найменняў. 

Аб'ектам даследавання выступаюць адміністрацыйна-прававыя 
адносіны, узятыя ў іх сістэмным адзінстве, якія выражаюць змест і структуру 
прававога становішча Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Мэтай работы з'яўляецца сістэмны навуковы аналіз прававой прыроды 
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь у яе тэарэтычных, заканадаўчых і 
практычных пасылках. 

Метады даследавання ўключаюць у сябе агульнанавуковыя метады 
(дыялектычны, гістарычны, лагічны, сістэмны, аналітычны і класіфікацыі) і 
асобныя навуковыя метады - фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававы, 
нарматыўны, структурна-інстытуцыянальны і сістэмна-структурны аналіз, 
статыстычны, метад мадэлявання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У выніку даследавання ў рамках 
наяўнай дыпломнай работы дадзены тэарэтычны аналіз паняцця і 
прызначэння Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, зроблена спроба 
вызначыць месца Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь у сістэме 
дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь, даследаваны склад і структура 
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, вызначаны асноўныя характарыстыкі 
кампетэнцыі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, у прыватнасці ў 
эканамічнай сферы, даследаваны асаблівасці формаў работы і прававых актаў 
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, зроблена спроба выпрацаваць 
навуковую пазіцыю адносна некаторых праблем прававога становішча 
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення. Палажэнні 
дыпломнай работы могуць быць выкарыстаны ў навучальным працэсе. 
Прававыя феномены, якія з'явіліся аб'ектам работы, вывучаюцца ў 
навучальным курсе адміністрацыйнага права (кіраўнічае права). 
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SUMMARY OF THE THESIS 
 

Keywords. REPUBLIC OF BELARUS, COUNCIL OF MINISTERS, 
PRESIDIUM OF THE COUNCIL OF MINISTERS, OFFICE OF THE COUNCIL 
OF MINISTERS, COMPETENCE OF THE COUNCIL OF MINISTERS, THE 
FORMS  OF  WORK  OF  THE  COUNCIL  OF  MINISTERS,  ACTS  OF  THE  
COUNCIL OF MINISTERS, PUBLIC ADMINISTRATION, PRESIDENTIAL 
REPUBLIC. 

The total volume of  the  thesis  is  57  pages.  The  thesis  consists  of  an  
introduction, three chapters, conclusion and list of references in an amount of 50 
items. 

The object of the study is are administrative and legal relations, taken in 
their systemic unity, expressing the content and structure of the legal status of the 
Council of Ministers. 

The aim is a systematic scientific analysis of the legal nature of the Council 
of Ministers in its theoretical, legislative and practical assumptions. 

Research methods include scientific methods (dialectical, historical, 
logical, systematic, analytical, and classification) and methods of legal science 
such as legalistic, comparative legal, regulatory, structural and institutional and 
system-structural analysis, statistical, modeling method. 

The results obtained and their novelty. As a result of research a theoretical 
analysis of the concept and purpose of the Council of Ministers of the Republic of 
Belarus has been given, an attempt to define the place of the Council of Ministers 
in the government of the Republic of Belarus has been taken, the composition and 
structure of the Council of Ministers has been studied, the main characteristics of 
the competence of the Council of Ministers of the Republic Belarus, in particular 
in the economic sphere, forms of work and legal acts of the Council of Ministers 
have been studied, a scientific position on some of the problems of the legal status 
of the Council of Ministers of the Republic of Belarus has been developed. 

Field of possible practical applications. The provisions of the thesis can be 
used in the educational process. Legal phenomena, which were the subject of work, 
are studied in a course of administrative law. 
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