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РЕФЕРАТ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО,

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Общий объем дипломной работы составляет 66 страниц, включая
список использованной литературы в количестве 67 наименований,
собственных публикаций автора – 2 работы, приложение – 1 страница.

Объект исследования – правовые отношения, возникающие в связи с
осуществлением ГЧП в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, взаимодействия государственного и
частного партнеров, заинтересованной в принятии экологически значимых
решений общественности.

Предмет исследования составляют правовые нормы, на основе которых
осуществляется правовое регулирование ГЧП в области охраны окружающей
среды, практика их реализации, а также научно-правовые взгляды
относительно осуществления такого партнерства в Республике Беларусь и
зарубежных стран.

ЦЕЛЬ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ – на основе исследования
современного состояния ГЧП, обосновать необходимость его реализации в
области охраны окружающей среды, а также выработать рекомендации по
совершенствованию законодательства применительно к исследуемой области
общественных отношений. Для реализации данной цели были поставлены и
разрешены следующие задачи: определить правовые признаки
государственно-частного партнерства, его место в системе организационно-
правового механизма охраны окружающей среды, его правовые формы,
включая участие заинтересованной общественности на всех этапах
партнерства.

Методология исследования - комплекс общенаучных (диалектический,
логический, системный) и специальных, присущих правовым наукам,
(формально-юридический, сравнительно-правовой, правового
моделирования) методов научного познания.

Область практического применения - нормотворческая деятельность,
правоприменительная практика, научно-исследовательская работа, учебный
процесс.

Приведенный в работе материал правильно и объективно отражает
состояние исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и



других источников теоретические положения и концепции сопровождаются
ссылками на их авторов.

РЭФЕРАТ
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ПУБЛIЧНА-ПРЫВАТНАЕ ПАРТНЕРСТВА,

ДЗЯРЖАЎНА-ПРЫВАТНАЕ ПАРТНЕРСТВА, АХОВА НАВАКОЛЬНАГА
АСЯРОДДЗЯ, РАЦЫЯНАЛЬНАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ ПРЫРОДНЫХ
РЭСУРСАЎ, УЗАЕМАДЗЕЯННЕ, ЗАЦІКАЎЛЕННАЯ ГРАМАДА,
АРГАНІЗАЦЫЙНА-ПРАВАВЫЯ ФОРМЫ АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА
АСЯРОДДЗЯ.

Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 66 старонак, уключаючы
спіс выкарыстанай літаратуры ў колькасці 67 найменняў, уласных
публікацый аўтара - 2 працы, дадатак – 1 старонка.

Аб'ект даследавання – прававыя адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі
з ажыццяўленнем дзяржаўна-прыватнага партнерства ў галіне аховы
навакольнага асяроддзя, рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў,
узаемадзеяння дзяржаўнага і частнага партнераў, зацiкаўленнай у прыняццi
экалагiчна значных рашэнняў грамады.

Прадмет даследавання складаюць прававыя нормы, на аснове якіх
ажыццяўляецца прававое рэгуляванне дзяржаўна-прыватнага партнерства ў
галіне аховы навакольнага асяроддзя, практыка іх рэалізацыі, а таксама
навукова-прававыя погляды адносна ажыццяўлення партнерства ў Рэспублікі
Беларусь і замежных краінах.

Мэта і задачы дыпломнай працы – на аснове даследавання сучаснага
стану дзяржаўна-прыватнага партнерства ў галіне аховы навакольнага
асяроддзя абгрунтаваць неабходнасць яго реалізацыі ў галіне аховы
навакольнага асяроддзя, а таксама выпрацаваць рэкамендацыі па
ўдасканаленні заканадаўства ў дачыненні да доследнай вобласці грамадскіх
адносін. Для рэалізацыі гэтай мэты былі пастаўлены і разгледжаны
наступныя задачы: вызначыць прававыя прыкметы дзяржаўна-прыватнага
партнерства, яго месца ў сістэме арганізацыйна-прававога механізму аховы
навакольнага асяроддзя, яго прававыя формы, уключаючы удзел
зацікаўленная грамады на ўсіх этапах партнерства.

Метадалогія даследавання – комплекс агульнанавуковых
(дыялектычны, лагічны, сістэмны) і спецыяльных, якiя ўласцівы прававым
навукам, (фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававой, прававога
мадэлявання) метадаў навуковага пазнання.

Вобласць практычнага прымянення – нарматворчая дзейнасць,
правапрымяняльная практыка, навукова-даследчая праца, навучальны
працэс.



Прыведзеныя ў працы матэрыялы правільна і аб'ектыўна
адлюстроўваюць стан доследнага аб'екта, усе запазычаныя з літаратурных і
іншых крыніц тэарэтычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца
спасылкамі на іх аўтараў.

SUMMARY
KEYWORDS: PUBLIC PRIVET PARTNERSHIP, STATE PRIVET

PARTNERSHIP, ENVIRONMENTAL PROTECTION, RATIONAL USE OF
NATURAL RESOURCES, INTERACTION, ORGANIZATIONAL AND
LEGAL MECHANISM OF ENVIRONMENTAL PROTECTION.

The total volume of the thesis is  66 pages,  including a list  of  references to
the amount of 67 items, the author's own publications – 2 operations, the
application – 1 page.

The object of study – the legal relations arising in connection with the
exercise of state privet partnership in the field of environmental protection, natural
resource management, interaction of public and private partners, public interested
in making ecologically meaningful decisions.

Subject of research constitute legal standards, on the basis of which the legal
regulation of state privet partnership in the field of environmental protection, the
practice of their implementation, as well as scientific and legal views on the
implementation of state privet partnership in the doctrine of the Environmental
Law of the Republic of Belarus and foreign countries.

Purpose of the thesis –  based on a study of the current  state of  state privet
partnership in the field of environmental protection to justify the development of
realization in the field of environmental protection, as well as make
recommendations to improve the legislation in relation to the study area of public
relations. To achieve this goal have been set and allowed the following objectives:
to determine the legal signs of state privet partnership, its place in the
organizational and legal mechanism of environmental protection, its types and
legal forms, including the participation of the interested public at all stages of the
partnership.

The research methodology of general scientific complex (dialectical logic,
system) and special inherent in legal sciences (formal and legal, comparative legal,
legal simulation) methods of scientific knowledge.

The practical application of rule-making, enforcement practices, scientific
research, educational process.

We have the material correctly and objectively reflects the state of the object,
all borrowed from the literature and other sources of theoretical principles and
concepts are accompanied by references to their authors.




