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Забезпечення прав людини в контексті радіаційного захисту: 
передумови практичної реалізації

О. Л. Копиленко Н. М. Оніщенко
Стаття присвячена складній проблемі забезпечення прав людини  

в контексті радіаційного захисту. Причому дослідники намагалися розкрити  
доктринальні чинники цієї проблематики, а також звернути увагу  

на практику її реалізації. Особливий вектор аналізу присвячений формам контролю 
та його дієвості у зазначеній сфері.
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 Ensuring human rights in the context of radiation protection: 
prerequisites for practical implementation

O. L. Kopуlenko N. M. Onishchenko
  The article is dedicated to folding problems of protecting human rights  

in the context of a happy meeting. At what point the interlocutors got the message  
of the doctrinal officials of the problems, and also curb respect for the practice of realizing.  

A special vector is the analysis of assignments to the control forms of that one  
in the assigned spheres.
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