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РЕФЕРАТ 

 

Объём работы: 79 страниц, 75 источников, 4 приложения. 

Ключевые слова: АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, 

МЕДИАЦИЯ, ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ, МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ, 

МЕДИАТОР.  

Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в 

процессе развития и применения института медиации в Республике Беларусь. 

Предмет: нормы законодательства, в том числе гражданского 

процессуального и хозяйственного процессуального, регулирующие 

применение медиации в Республике Беларусь, а также история становления 

института медиации в Республике Беларусь, доктринальные источники, 

правоприменительная практика. 

Цель работы: анализ научного понимания института медиации, 

всестороннее исследование и изучение названного правового института, 

определение эффективности применения института медиации в Республике 

Беларусь, порядок и условия применения института медиации по 

законодательству Республике Беларусь, совершенствование действующего 

законодательства и правоприменительной практики. 

Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 

исторический, анализ и другие) и специальные юридические методы 

(сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический и другие). 

Научная новизна исследования: в дипломной работе предпринята попытка 

изучить особенности применения института медиации в Республике Беларусь и 

его правовое регулирование. В результате были сформированы предложения по 

совершенствованию законодательства Республики Беларусь. Полученные в 

ходе исследования выводы могут быть использованы в правотворческой 

деятельности и в дальнейших научных исследованиях.  

Дипломная работа является самостоятельно выполненным 

исследованием. 



 

РЭФЕРАТ 

 

Аб'ём працы: 79 старонак, 75 крыніц, 4 дадаткі. 

Ключавыя словы: АЛЬТЭРНАТЫЎНАЕ ВЫРАШЭННЕ СПРЭЧАК, 

МЕДЫЯЦЫЯ, ПРЫНЦЫПЫ МЕДЫЯЦЫІ, МЕДЫЯЦЫЙНАЕ ПАГАДНЕННЕ, 

МЕДЫЯТАР. 

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія складваюцца падчас 

развіцця і ўжывання інстытута медыяцыі ў Рэспубліцы Беларусь. 

Прадмет: нормы заканадаўства, у тым ліку грамадзянскага 

працэсуальнага і гаспадарчага працэсуальнага, якія рэгулююць ужыванне 

медыяцыі ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама гісторыя станаўлення інстытута 

медыяцыі ў Рэспубліцы Беларусь, дактрынальныя крыніцы, праваўжывальная 

практыка. 

Мэта працы: аналіз навуковага разумення інстытута медыяцыі, 

усебаковае даследаванне і вывучэнне названага прававога інстытута, 

вызначэнне эфектыўнасці ўжывання інстытута медыяцыі ў Рэспубліцы 

Беларусь, парадак і ўмовы ўжывання інстытута медыяцыі па заканадаўстве 

Рэспубліцы Беларусь, ўдасканаленне дзейнага заканадаўства і 

праваўжывальнай практыкі. 

Метадалогія даследавання: агульнанавуковыя метады (дыялектычны, 

гістарычны, аналіз і іншыя) і спецыяльныя юрыдычныя метады (параўнальна-

прававой, фармальна-юрыдычны, статыстычны і іншыя). 

Навуковая навізна даследавання: у дыпломнай працы зроблена спроба 

вывучыць асаблівасці прымянення інстытута медыяцыі ў Рэспубліцы Беларусь і 

яго прававое рэгуляванне. У выніку былі сфарміраваны прапановы па 

ўдасканаленні заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Атрыманыя падчас 

даследаванняў высновы могуць быць выкарыстаны ў праватворчай дзейнасці і ў 

далейшых навуковых даследаваннях. 

Дыпломная праца з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем. 

 

 


