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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем магистерской диссертации 

Магистерская диссертация состоит из перечня условных обоначения, 

оглавления, реферата, введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы. Общий объем работы составляет 105 страниц. Список 

использованных источников занимает 16 страниц и включает 145 позиций.  

2. Перечень ключевых слов 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА, ОБЪЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОТИВОПРАВНОЕ 

ДЕЯНИЕ. 

3. Содержание работы 

Объектом исследования является международно-правовая 

ответственность. 

Цель исследования – выявление специфики регламентации 

международно-правовой ответственности за ядерный ущерб, причиненный в 

результате правомерных деяний, и международно-правовой ответственности за 

международное противоправное деяние в сфере обращения с ядерным 

материалом. 

Методы исследования. В работе использованы формально-логический, 

системно-структурный, историко-правовой, сравнительно-правовой методы. 

Полученные итоги и их новизна. В результате исследования выявлены 

характерные черты режимов объективной ответственности за ядерный ущерб и 

ответственности за международное противоправное деяние в сфере обращения 

с ядерным материалом, сформулированы принципы международно-правовой 

ответственности в сфере обращения с ядерным материалом, предложена 

периодизация международно-правового регулирования ответственности в 

сфере обращения с ядерным материалом, проанализированы и сопоставлены 

положения основных международных договоров в процессе их эволюции, 

выявлены основные тенденции международно-правового регулирования 

ответственности в сфере обращения с ядерным материалом, а также 

проблемные вопросы в нем. 

Достоверность материалов и результатов магистерской диссертации. 

Использованные материалы и результаты магистерской диссертации являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы в процессе дальнейшего исследования проблемы, при 

подготовке монографий и учебных пособий.  



 

АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём магистарскай дисертацыі 

Магістарская дысертацыя складаецца з пераліку ўмоўных пазначэнняў, 

уводзін, трох кіраўнікоў, заключэння, спіса скарыстанай літаратуры. Агульны 

аб'ѐм працы складае 105 старонак. Спіс скарыстанай літаратуры займае 16 

старонак і ўключае 145 пазіцый. 

2. Пералік ключавых слоў 

АДКАЗНАСЦЬ ЗА ЯДЗЕРНЫ УРОН, АДКАЗНАСЦЬ ДЗЯРЖАВЫ, 

АБ'ЕКТЫКНАЯ АДКАЗНАСЦЬ, АДКАЗНАСЦЬ ЗА МІЖНАРОДНАЕ 

СУПРАЦЬПРАЎНАЕ ДЗЕЯННЕ. 

3. Змест работы 

Аб’ект даследавання з’яўляецца міжнародна-прававая адказнасць. 

Мэта даследавання – выяўленне спецыфікі регулявання міжнародна-

прававой адказнасці за ядзерны ўрон, прычынены ў выніку правамерных 

дзеянняў, і міжнародна-прававой адказнасці за міжнароднае супрацьпраўнае 

дзеянне ў сферы карыстання ядзернага матэрыялу. 

Метады даследавання. У рабоце скарыстаны фармальна-лагічны, 

сістэмна-структурны, гісторыка-прававы, параўнальна-прававы метады. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У выніку даследавання выяўлены 

адметныя рысы рэжымаў аб'ектыўнай адказнасці за ядзерны ўрон ад адказнасці 

за міжнароднае супрацьпраўнае дзеянне ў сферы карыстання ядзернага 

матэрыялу; сфармуляваны прынцыпы міжнародна-прававой адказнасці ў сферы 

карыстання ядзернага матэрыялу; прыпанована перыядызацыя міжнародна-

прававога рэгулявання адказнасці ў сферы карыстання ядзернага матэрыялу; 

прааналізаваны і супастаўлены палажэнні асноўных міжнародных дагавораў у 

працэсе іх эвалюцыі; выяўлены асноўныя тэндэнцыі міжнародна-прававога 

рэгулявання адказнасці ў сферы карыстання ядзернага матэрыялу, а таксама 

праблемныя пытанні ў ім.  

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў магістарскай дысертаціі. 

Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі магістарскай дысертаціі з’яўляюцца 

дакладнымі. Работа выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі даследавання 

могуць быць выкарыстаны ў працэсе далейшага даследавання праблемы, пры 

падрыхтоўцы манаграфій і вучэбных дапаможнікаў. 



 

ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the master thesis 

The master thesis consists of list of symbols, introduction, three chapters, 

conclusion, and list of references. Total scope of work is 105 pages. The list of 

references occupies 16 pages and includes 145 positions. 

2. Keywords: LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE, STATE 

LIABILITY AND RESPONSIBILITY, OBJECTIVE LIABILITY, 

RESPONSIBILITY FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS. 

3. The content of the work 

The object of the research is international liability and responsibility. 

The purpose of the research is to reveal the specifics of international legal 

regimes of liability for nuclear damage resulting from lawful acts and of 

responsibility for internationally wrongful acts in the sphere of handling of nuclear 

materials. 

Methods of the research. In the work formal-logical, system-structural, legal-

historical, comparative legal methods are used. 

The results of the work and their novelty. The author identifies the features of 

international liability for nuclear damage in comparison with international 

responsibility, formulates the principles of nuclear liability and responsibility, 

suggests the stages of international regulation of nuclear liability and responsibility, 

analyses and compares key provisions of fundamental international treaties, reveals 

main tendencies in international regulation, as well as issues in it.  

Authenticity of the materials and results of the master thesis. The materials 

used and the results of the master thesis are authentic. The work has been put through 

independently. 

Recommendations on the usage. The results of the research can be used for 

continuation of the research, preparation of monographs and textbooks. 

 

 


