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АННОТАЦИЯ
1. Структура и объем дипломной работы
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления,
перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, трех глав,
заключения, списка использованной литературы. Общий объем работы составляет 51
страница. Список использованной литературы занимает 9 страниц и включает 89
позиций.
2. Перечень ключевых слов
МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ, ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УСЫНОВЛЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОЛЛИЗИОННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА, ИНОСТРАННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ.

3. Содержание работы
Объект исследования – общественные отношения, возникающие при
международном усыновлении.
Цель исследования –заключается в выявлении практических и теоретических
проблем в области правового регулирования международного усыновления и
выдвижение предложений по их разрешению на примере некоторых стран
(Республики Беларусь, Российской Федерации, Китая, Казахстана, Армении,
Кыргызстана, Ирландии).
Методы исследования.В работе использованы общенаучные методы
(анализ,обобщение, абстрагирование, индукция, дедукция, синтез, сравнение) и
частнонаучные методы (сравнительно-правовой, и историко-правовой, а также метод
правового прогнозирования).
Полученные
итоги
и
их
новизна.Осуществлена
классификация
рассматриваемых государств по 2 подходам в отношении понятия международное
усыновление и выбран подход, отражающий в наилучшей степени права и интересы
ребѐнка; предлагается разработать документ, определяющий права и интересы
ребѐнка; предлагается предусмотреть в законодательстве норму в отношении
согласия на усыновление; выбран наиболее оптимальный подход к коллизионному
регулированию международного усыновления; в случае изменения коллизионного
регулирования предлагается закрепить и сферу действия применимого права;
предусмотреть в законодательстве Республики Беларусь условие относительно
необходимой документации для усыновителей, в виде предоставления
компетентному органу не менее трѐх рекомендательных писем друзей или соседей.
Достоверность
материалов
и
результатов
дипломной
работы.
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.
Рекомендации по использованию результатов работы.Итоги работы могут
быть
использованы
для
восполнения
пробелов
и
совершенствования
законодательства Республики Беларусь в области международного усыновления.

АНАТАЦЫЯ
1. Структура і аб'ёмдыпломнайпрацы
Дыпломнаяпрацаскладаецца з задання на дыпломнуюпрацу, зместа,
пералікуўмоўныхабазначэнняў, рэфератадыпломнайпрацы, уводзінаў, трохглаў,
заключэння, спісувыкарыстанайлітаратуры. Агульныаб’ѐмпрацыскладае 51старонак.
Спіс выкарыстанай літаратуры займае 9 старонак і ўключае 89пазіцый.
2. Пералік ключавых слоў
МІЖНАРОДНАЕ ЎСЫНАЎЛЕННЕ, ПРЫНЦЫПЫ МІЖНАРОДНАГА
ЎСЫНАЎЛЕННЯ, МАТЭРЫЯЛЬНА-ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ, КАЛІЗІЙНАЕ
РЭГУЛЯВАННЕ, АБАРОНА ПРАВОЎ І ІНТАРЭСАЎ ДЗІЦЯЦІ, ЗАМЕЖНАЕ
ЗАКАНАДАЎСТВА Ў СФЕРЫ МІЖНАРОДНАГА ЎСЫНАЎЛЕННЯ.
3. Змест працы
Аб’ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць
прымiжнародным усынаўленнi.
Прадметам даследавання з'яўляюцца міжнародныя дагаворы, акты замежнага
заканадаўства, правапрымяняльная практыка, дактрынальныя крыніцы.
Мэта работы заключаецца ў выяўленні практычных і тэарэтычных праблем у
галіне прававога рэгулявання міжнароднага ўсынаўлення і вылучэнне прапаноў па іх
вырашэнню на прыкладзе некаторых краін (Рэспублікі Беларусь, РасійскайФедэрацыі,
Кітая, Казахстана, Арменіі, Кыргызстана, Ірландыі).
Метады навуковага даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя
метады (аналіз, абагульненне, абстрагаванне, індукцыя, дэдукцыя, сінтэз, параўнанне)
і прыватнанавуковыя метады (параўнальна-прававой, гісторыка-прававой, а таксама
метад прававого прагназавання).
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Ажыццеўлена класіфікацыя разгляданых
дзяржаў па 2 падыходам у адносінах да паняццця міжнароднае ўсынаўленне і абраны
падыход, які адлюстроўвае ў найлепшай ступені правы і інтарэсыдзіцяці;
прапануеццараспрацавацьдакумент, яківызначае правы і інтарэсы дзіцяці;
прапануецца прадугледзець у заканадаўстве норму ў дачыненні да згоды на
ўсынаўленне; выбраны найбольш аптымальны падыход да калезійнага рэгулявання; у
выпадку змены калезійнага рэгулявання прапануецца замацаваць і сферу дзеяння
прымянімага права; прадугледзець у заканадаўстве Рэспублікі Беларусь ўмову
адносна неабходнай дакументацыі для усынавіцеляў, у выглядзе прадастаўлення
кампетэнтнаму органу не меньш за тры рэкамендацыйных лістоў сяброў ці суседзяў.
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца выканана
самастойна.
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць
скарыстаны для папаўнення прабелаў і ўдасканалення заканадаўства Рэспублікі
Беларусь у вобласці міжнароднагаў сынаўлення.

ANNOTATION
1. Structure and scope of the diploma work
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, list
of symbols, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion. Total scope
of work is 51 pages. The list of references occupies 9 pages and includes 89
positions.
2.Keywords:INTERNATIONAL
ADOPTION,
PRINCIPLES
OF
INTERNATIONAL ADOPTION, MATERIAL REGULATION, CONFLICT OF
LAWS REGULATION, PROTECTION OF THE RIGHTS AND INTERESTS OF
THE CHILD, FOREIGN LEGISLATION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL
ADOPTION.
3. The content of the work
The object of the research:social relations that arise in international adoption
process.
The purpose of the researchis to identify practical and theoretical problems in
the field of legal regulation of international adoption and put forward proposals for
their resolution on the example of some countries (Republic of Belarus, the Russian
Federation, China, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan, Ireland).
Methods of research.General scientific methods (analysis, generalization,
abstraction, induction, deduction, synthesis, comparison) and special juridical
methods (judicial and comparative, judicial and historical, legal forecasting method)
are used in the research.
The results of the work and their novelty.The classification of the countries
under consideration was carried out according to two approaches with respect to the
concept of international adoption and was chosen an approach that reflects in the best
degree the rights and interests of the child; it is proposed to develop a document
defining the rights and interests of the child; it is proposed to provide in law a
provision regarding a consent to adoption; has been chosen the most optimal
approach to the conflict of laws of international adoption; in the event of a conflict of
laws change, it is proposed to fix the scope of the applicable law; provide in the
legislation of the Republic of Belarus a condition regarding the necessary
documentation for adoptive parents, in the form of providing at least three letters of
recommendation from friends or neighbors to the competent authority.
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put
through independently.
Recommendations on the usage.
Results of this research can be used to fill the gaps and improve the legislation of the
Republic of Belarus in the field of international adoption.

