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РЕФЕРАТ

Дипломная работа на тему «Правовое регулирование трудовых
отпусков в Республике Беларусь».

Объем дипломной работы 57страниц. При написании работы
использовалось 60 источников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАБОТНИК, НАНИМАТЕЛЬ, ТРУДОВОЙ
ОТПУСК, ОСНОВНОЙ ОТПУСК, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК,
ОТПУСКНАЯ ЗАПИСКА.

Дипломная работа включает в себя: введение, две главы,  семь
разделов, заключение, список использованных источников,  три приложения.

Предмет исследования: правоотношения, возникающие между
субъектами в процессе предоставления трудового отпуска в Республике
Беларусь.

Цель исследования: выявить особенности и проблемы правового
регулирования трудовых отпусков в Республике Беларусь.

Цель написания: изучить особенности и проблемы правового
регулирования трудовых отпусков в Республике Беларусь, выявить проблемы
в процессе предоставления трудового отпуска, оценить актуальность данных
проблем.

Методы исследования: общенаучные (наблюдение, анализ,
сравнение), теоретико-эмпирические (метод анализа и синтеза).

В дипломной работе рассмотрено понятие трудового отпуска; виды
трудового отпуска; порядок предоставления трудового отпуска; сроки
основного трудового отпуска; специфика и сроки дополнительного
трудового отпуска; условия предоставления дополнительного трудового
отпуска; проблемы правового регулирования трудового отпуска; сделаны
выводы.



РЭФЕРАТ

Дыпломная праца па тэме “Прававое рэгуляванне працоўных
водпускаў у Рэспубліцы Беларусь”.

Аб’ём дыпломнай працы  57  старонак. Пры напісанні работы было
выкарыстана 60 крыніц.

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ПРАЦАЎНІК, НАЙМАЛЬНІК, ПРАЦОЎНЫ
ВОДПУСК, АСНОЎНЫ ВОДПУСК, ДАДАТКОВЫ ВОДПУСК,
АДПУСКНАЯ ЗАПІСКА.

Дыпломная праца ўключае ў сябе: уводзіны, дзве главы, сем
раздзелаў, заключэнне, спісак выкарыставаных крыніц, тры дадаткi.

Прадмет даследавання: правазносіны, якія ўзнікаюць паміж суб’ектамі
ў працэсе прадастаўлення працоўнага водпуска ў Рэспубліцы Беларусь.

Мэта даследавання: выявіць асаблівасці і праблемы прававога
рэгулявання працоўных водпускаў у Рэспубліцы Беларусь.

Мэта напісання: вывучыць асаблівасці і праблемы прававога
рэгулявання працоўных водпускаў у Рэспубліцы Беларусь, выявіць праблемы
ў працэсе прадастаўлення працоўнага водпуска, ацаніць актуальнасць гэтых
праблем.

Метады даследавання: агульнанавуковыя (назіранне, аналіз,
параўнанне), тэарэтыка-эмпірычныя (метад аналізу і сінтэзу).

У дыпломнай працы разгледжана паняцце працоўнага водпуска; віды
працоўнага водпуска; парадак прадастаўлення працоўнага водпуска; тэрміны
асноўнага працоўнага водпуска; спецыфіка і тэрміны дадатковага працоўнага
водпуска; умовы прадастаўлення дадатковага працоўнага водпуска;
праблемы прадастаўлення дадатковага пра працоўнага водпуска; зроблены
вынікі.


