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Реферат 

Автор работы: Кулипа Ольга Игоревна. 

Объём работы: страниц 63, источников 55. 

Ключевые слова: ПРИНЦИПЫГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВДСТВА, 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА, ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ, ФУНУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ. 

Данная дипломная работа по теме состоит из введения, оглавления, 

четырех глав, заключения и списка использованных источников. 

Объект исследования: принципы гражданского судопроизводства. 

Предмет исследования: правовые нормы законодательства, 

устанавливающие принципы гражданского судопроизводства и теоретические 

концепции, доктринальные труды, определяющие понятие, классификации и 

значение принципов гражданского судопроизводства. 

Цель исследования: изучение понятия, значения, классификации  

принципов гражданского судопроизводства. 

На основании проведенного исследования в работе обосновывается 

необходимость дальнейшего реформирования гражданского процессуального 

права, а в частности, содержания некоторых принципов гражданского 

судопроизводства. Потребность в реформировании  обусловлена неполным 

соответствием нынешней системы принципов гражданского судопроизводства 

уровню необходимой конституциализации ряда принципов  и потребностью 

постепенного приближения к европейским стандартам в осуществлении 

правосудия с учетом развивающихся технологий и нововведений. 

При написании данной дипломной работы были использованы  методы 

теоретического анализа учебной литературы и нормативно-правовых актов, 

системно-структурный метод, структурно-аналитический метод. 

Научная новизна работы выражается в нахождении пробелов и спорных 

моментов в законодательстве и предложении их устранения. Результаты 

проведенного исследования будут иметь научную ценность при использовании 

их в законотворческой деятельности, а также в учебном процессе. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 

материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а 

все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

 



Рэферат 

Аўтар працы: Куліпа Вольга Ігараўна. 

Аб'ём працы: 63 старонкi, 55 крыніц. 

Ключавыя словы:ПРЫНЦЫПЫ ГРАМАДЗЯНСКАГА СУДАВОДСТВА, 

КЛАСІФІКАЦЫЯ ПРЫНЦЫПАЎ ГРАМАДЗЯНСКАГА СУДАВОДСТВА, 

АРГАНІЗАЦЫЙНА-ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ, 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ. 

Дадзеная дыпломная праца складаецца з уводзінаў, зместу, чатырох глаў, 

заключэння і спісу выкарыстаных крыніц. 

Аб’ект даследавання: прынцыпы грамадзянскага судаводства. 

Прадмет даследавання: прававыя нормы, якія ўсталеўваюць прынцыпы 

грамадзянскага судаводства і тэарытычныя канцэпцыі, дактрынальныя працы, 

якія вызначаюць паняцце, класіфікацыі і значэнне прынцыпаў грамадзянскага 

судаводства. 

Мэта даследавання: вывучэнне паняцця, значэння i класiфiкацыi  

прынцыпаў грамадзянскага судаводства. 

На падставе праведзенага даследавання абгрунтоўваецца неабходнасць 

далейшага рэфармавання грамадзянскага працэсуальнага права, у прыватнасцi, 

зместу некаторых прынцыпаў грамадзянскага судаводства. Патрэба в 

рэфармаваннi абумоўлена няпоўнай адпаведнасцю цяперашняй сiстэмы 

прынцыпаў грамадзянскага працэсу ўзроўню неабходнай канстытуцыаналiзыцыi 

шэрага прынцыпаў i патрэбай паступовага зблiжэння з еўрапейскiмi стандартамi 

ў ажыццяўленнi правасуддзя з улiкам тэхналогiй i новаўвядзенняў. 

Пры напісанні дадзенай дыпломнай працы выкарыстоўваліся метады 

тэарытычнага аналізу вучэбнай літаратуры і нарматыўна прававых актаў, 

сістэмна-структурны метад, структурна-аналітычны метад. 

Навуковая навізна працы выяўляецца ў знаходжанні прабелаў і спрэчных 

момантаў у заканадаўстве ды прапанове іх ліквідацыі. Вынікі праведзенага 

даследавання могут быць выкарыстаны у заканатворчай дзейнасці, а таксама ў 

навучальным працэсе. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя 

з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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