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РЕФЕРАТ 

 
Работа 65 стр., 103 источника. 

Ключевые слова: ГОССУДАРСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ, 

СУВЕРЕНИТЕТ, ТИТУЛ НА ТЕРРИТОРИЮ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СПОР. 

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в 

связи с государственной территорией. 

Цель работы: определение правовой природы государственной 

территории. 

Методы исследования: исторический, метод сравнения, изучение и 

анализ научной литературы. 

В результате исследования определено понятие «государственная 

территория»; изучен состав государственной территории и подходы к его 

пониманию в различных государствах; изучены правовые отношений между 

государством и территорией в различные исторические периоды; 

проанализировано соотношение между понятиями «суверенитет», 

«территориальное верховенство» и «юрисдикция государства»; сделан вывод о 

целесообразности принятия нормативно-правового акта, комплексно 

регулирующего вопросы государственной территории; проанализированы 

основания установления права государства на территорию; изучен вопрос о 

режиме государственной границы; выявлены и проанализированы пути 

решения международных территориальных споров; проанализирована 

международная судебная практика по территориальным спорам. 

Значимость работы: результаты проведенного исследования позволят 

лучше квалифицировать правовую природу и характеристики государственной 

территории. 

  



РЭФЕРАТ 

 

Праца 65 стар., 103 крыніцы. 

Ключавыя словы: ДЗЯРЖАЎНАЯ ТЭРЫТОРЫЯ, СУВЕРЭНІТЭТ, 

ТЫТУЛ НА ТЭРЫТОРЫЮ, ДЗЯРЖАЎНАЯ МЯЖА, ТЭРЫТАРЫЯЛЬНАЯ 

СПРЭЧКА. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца праваадносіны, што ўзнікаюць у 

звязку з дзяржаўнай тэрыторыяй. 

Мэта працы: вызначэнне прававой прыроды дзяржаўнай тэрыторыі. 

Метады даследавання: гістарычны, метад параўнання, вывучэнне і 

аналіз навуковай літаратуры. 

У выніку даследаванні вызначана паняцце «дзяржаўная тэрыторыя»; 

вывучаны склад дзяржаўнай тэрыторыі і падыходы да яго разумення ў розных 

дзяржавах; вывучаны прававыя адносіны паміж дзяржавай і тэрыторыяй у 

розныя гістарычныя перыяды; прааналізаваны суадносіны паміж паняццямі 

«суверэнітэт», «тэрытарыяльнае вяршэнства» і «юрысдыкцыя дзяржавы»; 

зроблена выснова пра дамэтнасць прыняцця нарматыўна-прававога акта, што 

будзе комплексна рэгуляваць пытанні дзяржаўнай тэрыторыі; прааналізаваны 

падставы ўсталявання права дзяржавы на тэрыторыю; вывучана пытанне пра 

рэжым дзяржаўнай мяжы; выяўлены і прааналізаваны шляхі развязкi 

міжнародных тэрытарыяльных спрэчак; прааналізавана міжнародная судовая 

практыка па тэрытарыяльных спорах. 

Значнасць працы: вынікі праведзенага даследавання дазволяць лепш 

кваліфікаваць прававую прыроду і характарыстыкі дзяржаўнай тэрыторыі. 

  



ABSTRACT 

 

Project 65 p., 103 sources. 

Keywords: STATE TERRITORY, SOVEREIGNTY, TITLE TO 

TERRITORY, STATE BORDER, TERRITORIAL DISPUTE.  

The object of the research are legal relations arising in connection with the 

state territory. 

Research objective: to determine the legal nature of the state territory. 

Methods: the historical method, the comparative method, the study and 

analysis of scientific literature. 

The study defined the definition of "state territory"; the composition of the 

state territory and approaches to its understanding in different states; examined the 

legal relationship between the state and territory in different historical periods; 

analyzed the relationship between the concepts of "sovereignty", "territorial 

sovereignty" and "jurisdiction of the state"; concluded the advisability of adopting 

legal act, comprehensively governing state territory; analyzed the base of introducing 

the title of the state to the territory; studied the question of the state border regime; 

identified and analyzed solutions to international territorial disputes; analyzed 

international jurisprudence on territorial disputes.’ 

The significance of the project: the results of the study will allow to qualify 

better the legal nature and characteristics of the national territory. 


