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РЕФЕРАТ 

 

Работа: 87 страниц, 67 источников. 

Ключевые слова: ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КОНЦЕПЦИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, 

ООН, ГОСУДАРСТВО, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Объектом дипломной работы являются непосредственно Цели 

устойчивого развития. 

Предметом исследования являются правовые аспекты их реализации на 

национальном и международном уровнях. 

Цель дипломной работы состоит во всестороннем анализе Целей 

устойчивого развития и выделении правовых аспектов их реализации на 

национальном и международном уровнях. 

Методологическая основа данной работы включает в себя общенаучные 

и частнонаучные методы исследования теоретического и эмпирического 

направления: дедукция, индукция, анализ, синтез, а также сравнительно-

правовой и диалектический метод.  

Результатом исследования является систематизация основных этапов 

становления концепции устойчивого развития и её последующего воплощения в 

Целях устойчивого развития, выявление правовой природы Целей устойчивого 

развития, определение механизмов и субъектов реализации Целей устойчивого 

развития на международном и национальных уровнях; анализ деятельности 

Республики Беларусь по достижению Целей устойчивого развития на предмет её 

соответствия с положениями соответствующими международными 

предписаниями. 

Элементы научной новизны работы заключаются в выявление правовых 

аспектов Целей устойчивого развития и четком определении механизмов их 

реализации.  

Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе, 

научно-исследовательской деятельности, правоприменительной практике. 

 Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

работы и самостоятельность ее выполнения. Все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

 

Праца: 87 старонак, 67 крыніц. 

Ключавыя словы: МЭТЫ ЎСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ, КАНЦЭПЦЫЯ 

УСТОЙЛIВАГА РАЗВІЦЦЯ, РЭАЛІЗАЦЫЯ МІЖНАРОДНАГА ПРАВА, ААН, 

ДЗЯРЖАВА, РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ 

Аб'ектам дыпломнай працы з'яўляюцца непасрэдна Мэты ўстойлівага 

развіцця. 

Прадметам даследавання з'яўляюцца прававыя аспекты іх рэалізацыі на 

нацыянальным і міжнародным узроўнях. 

Мэта дыпломнай працы складаецца ва ўсебаковым аналізе Мэтаў 

ўстойлівага развіцця і выдзяленні прававых аспектаў іх рэалізацыі на 

нацыянальным і міжнародным узроўнях. 

Метадалагічная аснова дадзенай работы ўключае ў сябе 

агульнанавуковыя і частнонаучные метады даследавання тэарэтычнага і 

эмпірычнага напрамкі: дэдукцыя, індукцыя, аналіз, сінтэз, а таксама 

параўнальна-прававой і дыялектычны метад. 

Вынікам даследавання з'яўляецца сістэматызацыя асноўных этапаў 

станаўлення канцэпцыі ўстойлівага развіцця і яе наступнага ўвасаблення ў Мэтах 

ўстойлівага развіцця, выяўленне прававой прыроды Мэтаў ўстойлівага развіцця, 

вызначэнне механізмаў і суб'ектаў рэалізацыі Мэтаў ўстойлівага развіцця на 

міжнародным і нацыянальных узроўнях; аналіз дзейнасці Рэспублікі Беларусь па 

дасягненню Мэтаў ўстойлівага развіцця на прадмет яе адпаведнасці з 

палажэннямі адпаведнымі міжнароднымі прадпісаннямі. 

Элементы навуковай навізны работы заключаюцца ў выяўленне 

прававых аспектаў Мэтаў ўстойлівага развіцця і выразным вызначэнні 

механізмаў іх рэалізацыі. 

Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў навучальным працэсе, 

навукова-даследчай дзейнасці, правапрымяняльнай практыцы. 

Аўтар працы сцвярджае пэўнасць матэрыялаў і вынікаў работы і 

самастойнасць яе выканання. Усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 

тэарэтычныя, метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі 

на іх аўтараў. 

 

  



ABSTRACT 

 

Work: 87 pages, 67 sources. 

Keywords: SUSTAINABLE DEVELOPMENT  GOALS, CONCEPT OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL 

LAW, UN, STATE, REPUBLIC OF BELARUS 

The object of the research is sustainable development goals. 

The subject of the research is the legal aspects of their implementation at the 

national and international levels. 

The purpose of the research is to comprehensively analyze sustainable 

development goals and highlight the legal aspects of their implementation at the 

national and international levels. 

The methodological basis of this research includes general and specific 

scientific methods of theoretical and empirical research: deduction, induction, analysis, 

synthesis, as well as a comparative legal and dialectical method. 

The result of the research is the systematization of the main stages of the 

development of the concept of sustainable development and its subsequent 

implementation in the sustainable development goals, identifying the legal nature of 

sustainable development goals, identifying mechanisms and actors for the 

implementation of  sustainable development goals at the international and national 

levels; the analysis of the activities of the Republic of Belarus in achieving sustainable 

development goals for compliance with the provisions of relevant international 

regulations. 

Elements of scientific novelty of work are the identification of the legal aspects 

of sustainable development goals and defining the mechanisms for their 

implementation. 

The author of the work confirms that the above course work in computational 

and analytical material correctly and objectively reflects the state of the process under 

the research. All the borrowed materials from literature and other sources of theoretical, 

methodological terms and concept are accompanied by references to their authors. 

 

 


