МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра международного частного и европейского права

Аннотация к дипломной работе
ИНСТИТУТ ПРИЁМНОЙ СЕМЬИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

ГОЛОВЕНЧИК
Наталья Алексеевна

Научный руководитель:
кандидат юридических наук
доцент Ананич Светлана Михайловна

Минск, 2019

РЕФЕРАТ
Работа 62 с., 62 источника.
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Объектом исследования являются отношения, складывающиеся в
сфере устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в приёмную семью.
Цель работы: выявление и решение проблем, возникающих в рамках
института приёмной семьи на национальном и международном уровнях,
формулирование рекомендаций и предложений по совершенствованию
белорусского законодательства.
Методы исследования: анализ, сравнительно-правовой метод.
В результате исследования сформулировано авторское понятие
«приёмная семья»; осуществлен сравнительно-правовой анализ норм
национального законодательства иностранных государств, регулирующих
правоотношения института приёмной семьи, и норм международных
договоров; выявлены пробелы в сфере регулирования правоотношения
приёмной семьи и предложены рекомендации по совершенствованию
белорусского законодательства; разработан подход коллизионного
регулирования правоотношения приёмной семьи.
Значимость работы: результаты исследования могут быть
использованы для дальнейшего исследования института приёмной семьи, в
нормотворческом процессе, преподавании дисциплин «Международное
частное право», «Семейное право» для специальности 1-24.01.01
«Международное право».

РЭФЕРАТ
Праца 62 с., 62 крыніц.
Ключавыя словы: ПРЫЁМНАЯ СЯМ’Я, ДАГАВОР АБ УМОВАХ
ВЫХАВАННЯ І ЎТРЫМАННЯ ДЗЯЦЕЙ, СУБ’ЕКТЫ (СТАРОНЫ)
ДАГАВОРА, КАЛІЗІЙНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ФОРМЫ ЎСТРОЙСТВА
ДЗЯЦЕЙ, КРАІНЫ СНД.
Аб’ектам даследавання з’яўляюцца адносіны, якія складываюцца ў
сферы ўстройства дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, на
выхаванне ў прыёмную сям’ю.
Мэта працы: выяўленне і рашэнне праблем, якія ўзнікаюць у рамках
інстытута прыёмнай сям'і на нацыянальным і міжнародным узроўнях,
фармуляванне рэкамендацый і прапаноў па ўдасканаленні беларускага
заканадаўства.
Метады даследавання: аналіз, параўнальна-прававы метад.
У выніку даследавання сфармулявана аўтарскае паняцце «прыёмная
сям’я»; ажыццёўлены параўнальна-прававы аналіз нормаў нацыянальнага
заканадаўства замежных дзяржаў, якія рэгулююць праваадносіны інстытута
прыёмнай сям'і, і нормаў міжнародных дагавораў; выяўлены прабелы ў
сферы рэгулявання праваадносіны прыёмнай сям'і і прапанаваны
рэкамендацыі па ўдасканаленні беларускага заканадаўства; распрацаваны
падыход калізійнага рэгулявання праваадносіны прыёмнай сям'і.
Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны для
далейшага даследавання інстытута прыёмнай сям’і, ў нарматворяым працэсе,
выкладанні дысцыплін «Міжнароднае прыватнае права», «Сямейнае права»
для спецыяльнасці 1-24.01.01 «Міжнароднае права».

SUMMARY
Paper 62 p., 62 sources.
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The object of the research is relations which are forming in the sphere of
the placement of orphan children and children deprived of parental care for foster
family.
The purpose of the research: identifying and solving problems arising
within the framework of the institution of foster family at the national and
international levels, developing recommendations and proposals for improvement
of Belarusian legislation.
The methods of the research: analysis, comparative-legal method.
Resulting from the research was formulated the author’s definition of the
term foster family; comparative-legal analysis of the norms of the national
legislation of foreign countries governing the legal relations of the institution of
foster family, and the norms of international treaties was performed; gaps in the
regulation of the legal relations of foster family were identified and
recommendations for the improvement of the Belarusian legislation were made;
conflict-of-laws approach to foster family was developed.
The significance of the research: the results of the research can be used for
continuation of the research of the institution of foster family, in the rulemaking
process, in teaching the disciplines ”International private law”, “Family law” for
the major 1-24.01.01 “International law”.

