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АННОТАЦИЯ 

1. Структура и объем дипломной работы  

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, перечня условных обозначений, символов и терминов, реферата 

дипломной работы, введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников. Общий объем работы составляет 61 страницу. Список 

использованных источников занимает 8 страниц и включает 61 позицию.  

2. Перечень ключевых слов 

ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧАСТНЫЕ ЛИЦА, 

МЕХАНИЗМ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ЧАСТНОПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ. 

3. Содержание работы  

Объект исследования — совокупность правоотношений, 

складывающихся в связи с реализацией частными лицами возможностей 

участия в механизме разрешения споров в ВТО, исходящих из 

международно-правовых актов, положений внутреннего законодательства 

государств, регулирующих различные аспекты участия в ВТО. 

Цель исследования — выявление частноправовых аспектов механизма 

разрешения споров в рамках ВТО через призму участия в данном механизме 

частных лиц, выявление существующих проблем в доступе частных лиц к 

механизму разрешения споров в рамках ВТО на разных стадиях 

рассмотрения спора, внесение предложений по разрешению таких проблем. 

Методы исследования — методологическая основа исследования 

включает диалектический подход к рассматриваемой проблеме с 

использовaнием общих и частных методов научного познания, сравнительно-

правового, формально-юридического, логического, системного анализа. 

Полученные итоги и их новизна. В ходе исследования выявлены 

возможности частных лиц участвовать в механизме разрешения споров в 

рамках ВТО. Было сформулировано предложение по закреплению в 

Республике Беларусь прав частных лиц на стадии, предшествующей подаче 

жалобы в ВТО. Сформулировано предложение по внесению изменений в 

ДРС в части закрепления права частных лиц на подачу докладов amicus 

curiae в третейскую группу и Апелляционный орган ВТО. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

исследования могут быть использованы в практической деятельности по 

организации участия Республики Беларусь в спорах в рамках ВТО, 

выработки государственной стратегии сотрудничества в данном 

направлении. 
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АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

пераліку ўмоўных абазначэнняў, сімвалаў і тэрмінаў, рэферата дыпломнай 

працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. 

Агульны аб’ѐм працы складае 61 старонку. Спіс выкарыстанай літаратуры 

займае 8 старонак і ўключае 61 пазіцыю. 

2. Пералік ключавых слоў 

СУСВЕТНАЯ ГАНДЛЁВАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ, ПРЫВАТНЫЯ АСОБЫ, 

МЕХАНИЗМ ВЫРАШЭННЯ СПРЭЧАК, 

ПРЫВАТНАПРАВАВЫЯАСПЕКТЫ. 

3. Змест працы 

Аб’ект даследавання – сукупнасць праваадносін, якія складваюцца ў 

сувязі з рэалізацыяй прыватнымі асобамі магчымасцяў удзелу ў механізме 

вырашэння спрэчак у СГА, выцякаючых з міжнародна-прававых актаў, 

палажэнняў унутранага заканадаўства дзяржаў, якія рэгулююць розныя 

аспекты ўдзелу ў СГА. 

Мэта даследавання – выяўленне прыватнаправавых аспектаў 

механізму вырашэння спрэчак у рамках СГА праз прызму ўдзелу ў дадзеным 

механізме прыватных асоб, выяўленне існуючых праблем у доступе 

прыватных асоб да механізму вырашэння спрэчак у рамках СГА на розных 

стадыях разгляду спрэчкі, унясенне прапаноў па вырашэнні такіх праблем. 

Метады даследавання. Метадалагічная аснова даследавання ўключае 

дыялектычны падыход да разгляданай праблемы з выкарыстоўванннем 

агульных і прыватных метадаў навуковага пазнання, параўнальна-прававога, 

фармальна-юрыдычнага, лагічнага, сістэмнага аналізу. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Падчас даследавання выяўлены 

магчымасці прыватных асоб удзельнічаць у механізме вырашэння спрэчак у 

рамках СГА. Была сфармулявана прапанова па замацаванню ў Рэспубліцы 

Беларусь правоў прыватных асоб на стадыі, папярэдняй падачы скаргі ў СГА. 

Сфармулявана прапанова па ўнясенні змяненняў у ДДС у частцы 

замацавання права прыватных асоб на падачу дакладаў amicus curiae ў 

трацейскую групу і Апеляцыйны орган СГА. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы.  
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Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў практычнай дзейнасці па 

арганізацыі ўдзелу Рэспублікі Беларусь у спрэчках у рамках СГА, выпрацоўкі 

дзяржаўнай стратэгіі супрацоўніцтва ў гэтым напрамку.  
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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, and 

list of references. Total scope of work is 61 pages. The list of references occupies 8 

pages and includes 61 positions. 

2. Keywords:  

WORLD TRADE ORGANIZATION, PRIVATE PERSONS, DISPUTE 

RESOLUTION MECHANISM, PRIVATE LEGAL ASPECTS. 

3. The content of the work 

The object of the research is a set of legal relations which arise in 

connection with implementation by private parties of opportunities for 

participation in the WTO dispute settlement mechanism, proceeding from 

international legal acts, provisions of the domestic legislation of states regulating 

various aspects of WTO participation. 

The purpose of the research is is to identify the private legal aspects of the 

dispute settlement mechanism within the WTO through the prism of participation 

in this mechanism of private parties, the identification of existing problems in the 

access of private parties to the dispute settlement mechanism within the WTO at 

various stages of the dispute, and introduction of proposals for resolving such 

problems. 

Methods of research. The methodological basis of the research includes a 

dialectical approach to the problem with the use of general and particular methods 

of scientific knowledge, comparative legal method, formal legal, logical methods, 

system analysis. 

The results of the work and their novelty. The study identifies the 

opportunities for private parties to participate in the WTO dispute settlement 

mechanism. A proposal was formulated to secure the rights of private parties in the 

Republic of Belarus at the stage preceding the submission of a complaint to the 

WTO. A proposal has been formulated to amend the DSU with regard to securing 

the right of private individuals to submit amicus curiae briefs to the panel and the 

WTO Appellate Body. 

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.  

The results of the research may be used in practical activities to organize the 

participation of the Republic of Belarus in disputes within the WTO, to develop a 

state strategy for cooperation in this direction. 


