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РЕФЕРАТ                                                          
 

Ройша Инна Геннадьевна  
Организация работы с трудовыми книжками: компаративные 

аспекты   
Дипломная работа: 61 с., 56 источников. 

 
ТРУДОВАЯ КНИЖКА, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРИКАЗЫ, ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
ВЕДЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ 

 
Объект исследования: трудовая книжка. 
Предмет исследования: организация работы с трудовыми книжками в 

Республике Беларусь и Российской Федерации. 
Цель исследования: провести сравнительный анализ организации 

работы с трудовыми книжками в Республике Беларусь и Российской 
Федерации, определить сходства и различия в их ведении, выявить 
целесообразность и актуальность ведения трудовых книжек на современном 
этапе. 

Методы исследования: юридический, исторический, логический, метод 
анализа и сравнения, структурный, системный и др. 

Исследования и разработки: проанализирован порядок заполнения 
трудовых книжек; занесения сведений о работнике, о работе, о награждениях и 
поощрениях, о назначении пенсий, внесения изменений в записи трудовой 
книжки, порядок выдачи трудовых книжек и сведений о работе, дубликата 
трудовой книжки; проведен сравнительный анализ нормативно-правой базы 
ведения трудовых книжек в Республике Беларусь и Российской Федерации; 
выявлены нарушения, допускаемые работниками кадровых служб Республики 
Беларусь и Российской Федерации при работе с трудовыми книжками на 
практике; предложены пути решения проблем в организации работы с 
трудовыми книжками по опыту Российской Федерации, провести анализ 
возможных последствий отмены трудовой книжки, путём создания единой базы 
трудовой истории работника. 

Область возможного практического применения: применение в 
Республике Беларусь, Российской Федерации. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические, методологические и 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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ABSTRACT 

Roysha Inna Gennadyevna 
 

The organization of work with service records: komparativny aspects 
 

Thesis: 61 pages, 56 sources. 
 
SERVICE RECORD, PRAVOV REGULATION, OFFERS, ORDERS, 

DOCUMENTARY PROVIDING, MAINTAINING, REGISTRATION 
 
Object of research: service record. 
Object of research: the organization of work with service records in Republic 

of Belarus and the Russian Federation. 
Research objective: to carry out the comparative analysis of the organization of 

work with service records in Republic of Belarus and the Russian Federation, to 
define similarities and distinctions in their maintaining, to reveal expediency and 
relevance of maintaining service records at the present stage. 

Research methods: structural, system, analysis method, formal and legal, 
logical, legal, komparativny (comparison method). 

Researches and development: the order of filling of service records is analysed; 
entering of data on the worker, about work, about rewardings and encouragement, 
about purpose of pensions, modification of records of the service record, an order of 
issue of service records and data on work, the duplicate of the service record; the 
comparative analysis of the standard-right base of maintaining service records in 
Republic of Belarus and the Russian Federation is carried out; the violations allowed 
by employees of HR departments of Republic of Belarus and the Russian Federation 
during the work with service records in practice are revealed; solutions of problems 
in the organization of work with service records by experience of the Russian 
Federation are offered, to carry out the analysis of possible consequences of 
cancellation of the service record, by creation of uniform base of labor history of the 
worker. 

Area of possible practical application: application in Republic of Belarus, the 
Russian Federation. 

The author of work confirms that the material given in it correctly and 
objectively reflects a condition of the studied process, and all theoretical, 
methodological and methodical provisions and concepts borrowed from literary and 
other sources are followed by links to their authors. 
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РЭФЕРАТ 
 

Ройша Іна Генадзьеўна  
Арганізацыя работы з працоўнымі кніжкамі: кампаратыўныя аспекты 

 
Дыпломная праца: 61 с., 56 крыніц. 

 
ПРАЦОЎНАЯ КНІЖКА, ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ПРАПАНОВЫ, 

ЗАГАД, ДАКУМЕНТАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ, ВЯДЗЕННЕ, 
АФАРМЛЕННЕ  

 
Аб'ект даследавання: працоўная кніжка.  
Прадмет даследавання: арганізацыя работы з працоўнымі кніжкамі ў 

Рэспубліцы Беларусь і Расійскай Федэрацыі.  
Мэта даследавання: правесці параўнальны аналіз арганізацыі работы з 

працоўнымі кніжкамі ў Рэспубліцы Беларусь і Расійскай Федэрацыі, вызначыць 
падабенства і адрозненні ў іх падпарадкаванні, выявіць мэтазгоднасць і 
актуальнасць вядзення працоўных кніжак на сучасным этапе. Метады 
даследавання: юрыдычны, гістарычны, лагічны, метад аналізу і параўнання, 
структурны, сістэмны і інш.  

Даследаванні і распрацоўкі: прааналізаваны парадак запаўнення 
працоўных кніжак; занясення звестак аб працаўніку, аб працы, аб 
узнагароджаннях і заахвочваннях, аб прызначэнні пенсій, унясення зменаў у 
запісе працоўнай кніжкі, парадак выдачы працоўных кніжак і звестак аб працы, 
дубліката працоўнай кніжкі; праведзены параўнальны аналіз нарматыўна-
правай базы вядзення працоўных кніжак у Рэспубліцы Беларусь і Расійскай 
Федэрацыі; выяўлены парушэнні, якія дапускаюцца работнікамі кадравых 
службаў Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі пры працы з працоўнымі 
кніжкамі на практыцы; прапанаваны шляхі вырашэння праблем у арганізацыі 
работы з працоўнымі кніжкамі па вопыту Расійскай Федэрацыі, правесці аналіз 
магчымых наступстваў адмены працоўнай кніжкі, шляхам стварэння адзінай 
базы працоўнай гісторыі работніка.  

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прымяненне ў 
Рэспубліцы Беларусь, Расійскай Федэрацыі.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  


