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АННОТАЦИЯ 
 

1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, четырех глав, заключения, списка 
использованной литературы. Общий объем работы составляет 70 страниц. 
Список использованной литературы занимает 12 страниц и включает 115 
позиций.  

2. Перечень ключевых слов 
МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, БИОМЕДИЦИНА, 

ТРАНСПЛАНТАЛОГИЯ, СУДЕБНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, 
КОМИТЕТ ПО БИОЭТИКЕ, КОНВЕНЦИЯ ОВЬЕДО, ТОЛКОВАНИЕ 

3. Содержание работы 
Объект исследования – европейская система защиты прав человека. 
Цель исследования – анализ европейских механизмов защиты прав 

человека в связи с достижениями в области биомедицины для дальнейшего их 
сравнения с национальным законодательством Республики Беларусь. Это 
позволит разработать предложения по изменению и дополнению национального 
законодательства.  

Методы исследования. историко-правовой, системно-структурный, 
сравнительного анализа, аксиологический, диалектический. 

Полученные итоги и их новизна. В работе рассмотрены международно-
правовые и институциональные механизмы регулирования защиты прав 
человека в области биомедицины.  Были предложены варианты выработаны 
предложения по изменению институциональной структуры Комитета по 
биоэтике Совета Европы, а также по расширению ее компетенций. Проведен 
сравнительный анализ Конвенции Овьедо с законодательством Республики 
Беларусь. Предложены варианты внесения изменений дополнений в 
законодательство Республики Беларусь в области здравоохранения. 

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 процессе дальнейшего научного 
исследования проблемы, в рамках лекций по учебной дисциплине «Право Совета 
Европы». 
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АНАТАЦЫЯ 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, 4 глаў, заключэння, спісу выкарыстанай 
літаратуры. Агульны аб’ём працы складае 70 старонак. Спіс выкарыстанай 
літаратуры займае 12 старонак і ўключае 115 пазіцый.  

2. Пералiк ключавых слоў 
МЕХАНІЗМ АБАРОНЫ ПРАЎ ЧАЛАВЕКА, БІЯМЕДЫЦЫНА, 

ТРАНСПЛАНТАЛОГІЯ, СУДОВА ТЛУМАЧЭННЕ ПРАЎ ЧАЛАВЕКА, 
КАМІТЭТ ПА БІЯЭТЫЦЫ, КАНВЕНЦЫЯ АЎЕДА, ТЛУМАЧЭННЕ. 

3. Змест работы 
Аб'ект даследавання - еўрапейская сістэма абароны правоў чалавека. 
Мэта даследавання - аналіз еўрапейскіх механізмаў абароны праў чалавека 

ў сувязі з дасягненнямі ў галіне біямедыцыны для далейшага іх параўнання з 
нацыянальным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Гэта дазволіць 
распрацаваць прапановы па змяненні і дапаўненню нацыянальнага 
заканадаўства. 

Метады даследавання. гісторыка-прававой, сістэмна-структурны, 
параўнальнага аналізу, аксіялагічны, дыялектычны. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы разгледжаны міжнародна-
прававыя і інстытуцыянальныя механізмы рэгулявання абароны правоў чалавека 
ў галіне біямедыцыны. Былі прапанаваны варыянты выпрацаваны прапановы па 
змяненні інстытуцыйнай структуры Камітэта па біяэтыцы Савета Еўропы, а 
таксама па пашырэнню яе кампетэнцый. Праведзены параўнальны аналіз 
Канвенцыі Аўеда з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Прапанаваны варыянты 
ўнясення змяненняў дапаўненняў ў заканадаўства Рэспублікі Беларусь у галіне 
аховы здароўя. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 
самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі даследавання 
могуць быць выкарыстаны ў працэсе далейшага навуковага даследавання 
праблемы, у рамках лекцый па вучэбнай дысцыпліне «Права Савета Еўропы».
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ANNOTATION 
 

1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, diploma work 

summary, introduction, 4 chapters, conclusion and list of references. Total scope of 
work is 79 pages. The list of references occupies 12 pages and includes 115 positions. 

2. Keywords: HUMAN RIGHTS PROTECTION MECHANISM, 
BIOMEDICINE, TRANSPLANTOLOGY, JUDGMENT OF HUMAN RIGHTS, 
COMMITTEE ON BIOETHICS, OVIEDO CONVENTION, INTERPRETATION  

3. The content of the work 
The object of the research is the European human rights protection system. 
The purpose of the research analysis of European mechanisms for the protection 

of human rights in connection with the achievements in the field of biomedicine for 
further comparison with the national legislation of the Republic of Belarus. This will 
make it possible to develop proposals for amending and supplementing national 
legislation. 

Methods of research. historical and legal, system-structural, comparative 
analysis, axiological, dialectical. 

The results of the work and their novelty. The research discusses the international 
legal and institutional mechanisms for regulating the protection of human rights in the 
field of biomedicine. variants were proposed; proposals were developed to change the 
institutional structure of the Committee on Bioethics of the Council of Europe, as well 
as to expand its competencies. A comparative analysis of the Oviedo Convention with 
the legislation of the Republic of Belarus. Offered options for making amendments to 
the legislation of the Republic of Belarus in the field of health. 

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 can be used in the 
process of further scientific research of the problem, within the framework of lectures 
on the academic discipline “Law of the Council of Europe”. 

  
 


