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АННОТАЦИЯ 
1. Структура и объем магистерской диссертации 
Магистерская диссертация состоит из оглавления, общей характеристики 

работы, введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Общий 
объем работы составляет 68 страниц. Список использованных источников занимает 7 
страниц и включает 54 позиции. 

2. Перечень ключевых слов 
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВОПРОСОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, НАЦИОНАЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ. 

3. Содержание работы 
Объект исследования – правовое регулирование в сфере атомной энергетики. 
Цель исследования – выявление по результатам анализа международно-

правовых документов, законодательства Республики Беларусь, релевантной 
правоприменительной практики имеющихся проблем в части соблюдения нашим 
государством обязательств, предусмотренных международно-правовыми актами в 
сфере атомной энергетики, а также имплементации норм международного права в 
данной сфере на национальном уровне, и обоснование возможных путей (способов) 
их решения или минимизации. 

Методы исследования. В работе использованы формально-логический, 
системно-структурный, историко-правовой, сравнительно-правовой методы. 

Полученные результаты и их новизна. В результате исследования обозначена 
необходимость детализации отдельных положений законодательства Республики 
Беларусь, регулирующих вопросы использования атомной энергии, а также 
приведения в соответствие с международными нормами во избежание 
двусмысленного подхода к пониманию отдельных положений. Значительное 
внимание уделено необходимости принятия отечественного нормативного 
регулирования вопросов эксплуатации атомной электростанции. Также выявлена 
необходимость учреждения государственной организации по обращению с 
радиоактивными отходами и обеспечения сооружения республиканского пункта 
хранения или захоронения радиоактивных отходов в целях обеспечения соответствия 
требованиям Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим 
топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходами 1997 г. 

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 магістарскай дысертацыі 

 Магістарская дысертацыя складаецца з зместа, агульнай характарыстыкі 
працы, увядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. 
Агульны аб'ём працы складае 68 старонак. Спіс выкарыстаных крыніц займае 
7 старонак і ўключае 54 пазіцыі. 

2. Пералік ключавых слоў 
 АТАМНАЯ ЭНЕРГЕТЫКА, МІЖНАРОДНА-ПРАВАВАЯ 
РЭГЛАМЕНТАЦЫЯ ПЫТАННЯЎ АТАМНАЙ ЭНЕРГЕТЫКІ, 
НАЦЫЯНАЛЬНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ІМПЛЕМЕНТАЦЫЯ. 

3. Змест працы 
 Аб'ект даследавання – прававое рэгуляванне ў сферы атамнай энергетыкі. 
 Мэта даследавання – выяўленне па выніках аналізу міжнародна-прававых 
дакументаў, заканадаўства Рэспублікі Беларусь, рэлевантнай правапрымяняльнай 
практыкі наяўных праблем у частцы выканання нашай дзяржавай 
абавязацельстваў, прадугледжаных міжнародна-прававымі актамі ў сферы 
атамнай энергетыкі, а таксама імплементацыі нормаў міжнароднага права ў гэтай 
сферы на нацыянальным узроўні, і абгрунтаванне магчымых шляхоў (спосабаў) іх 
рашэння або мінімізацыі. 
 Метады даследавання. У працы выкарыстаны фармальна-лагічны, сістэмна-
структурны, гісторыка-прававы, параўнальна-прававой метады. 
 Атрыманыя вынікі і іх навізна. У выніку даследавання пазначаная 
неабходнасць дэталізацыі асобных палажэнняў заканадаўства Рэспублікі 
Беларусь, якія рэгулююць пытанні выкарыстання атамнай энергіі, а таксама 
прывядзення ў адпаведнасць з міжнароднымі нормамі, каб пазбегнуць 
двухсэнсоўнага падыходу да разумення асобных палажэнняў. Значная ўвага 
нададзена неабходнасці прыняцця айчыннага нарматыўнага рэгулявання 
пытанняў эксплуатацыі атамнай электрастанцыі. Таксама выяўлена неабходнасць 
установы дзяржаўнай арганізацыі па абыходжанні з радыеактыўнымі адходамі і 
забеспячэння збудаванні рэспубліканскага пункта захоўвання або пахавання 
радыеактыўных адходаў у мэтах забеспячэння адпаведнасці патрабаванням 
Аб'яднанай Канвенцыі аб бяспецы абыходжання з адпрацаваным палівам і 
бяспецы абыходжання з радыеактыўнымі адходамі 1997 г. 
 Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў магістарскай дысертацыі. 
Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі магістарскай дысертацыі з'яўляюцца 
дакладнымі. Праца выканана самастойна. 
 Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 
выкарыстаны ў працэсе далейшага даследавання праблемы, пры падрыхтоўцы 
манаграфій і навучальных дапаможнікаў.  



 
 

ANNOTATION 
1. Structure and scope of the master thesis 

 The master thesis consists of a table of contents, a general description of the work, 
an introduction, three chapters, a conclusion, and a list of references. The total volume 
of the work is 68 pages. The list of sources used occupies 7 pages and includes 
54 positions. 

2. List of keywords 
 NUCLEAR ENERGY, INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF 
NUCLEAR ENERGY ISSUES, NATIONAL REGULATION, IMPLEMENTATION. 

3. Content of the work 
 The object of the research is the legal regulation in the field of nuclear energy. 
 The purpose of the research is to identify, based on the results of the analysis of 
international legal documents, the legislation of the Republic of Belarus, relevant law 
enforcement practice, the existing problems in terms of compliance with our state's 
obligations under international legal acts in the field of nuclear energy, as well as the 
implementation of international law in this area at the national level, and to substantiate 
possible ways (methods) to solve or minimize them. 
 Research methods. In the work formal-logical, system-structural, historical-legal, 
comparative-legal methods are used. 
 The results of the work and their novelty. As a result of the research, it is necessary 
to detail certain provisions of the legislation of the Republic of Belarus regulating the 
use of nuclear energy, as well as to bring them into line with international standards in 
order to avoid an ambiguous approach to understanding certain provisions. Considerable 
attention is paid to the need to adopt domestic regulatory regulation of the operation of 
a nuclear power plant. The necessity of establishing a state organization for the 
management of radioactive waste and ensuring the construction of a republican point for 
the storage or disposal of radioactive waste in order to ensure compliance with the 
requirements of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and the 
Safety of Radioactive Waste Management of 1997 was also identified. 
 Authenticity of the materials and results of the master thesis. The materials used 
and the results of the master's thesis are reliable. The work was done independently. 

Recommendations on the usage. The results of the research can be used in the 
process of further research of the problem, in the preparation of monographs and 
textbooks. 


