
 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра гражданского процесса и трудового права 

 

Аннотация к дипломной работе 

 

 

 

Регулирование трудовой функции в законодательстве государств-

членов ЕАЭС 

 

КУХТА 

Вадим Александрович 

 

 

 

 

Научный руководитель 

Курылева О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



Реферат 

Дипломная работа 64 страницы, 60 источников, 1 таблица. 

Ключевые слова: трудовой договор, трудовая функция, стороны и 

содержание трудового договора, изменение трудовой функции, регулирование 

индивидуально-договорным путем, перевод, нетипичная трудовая функция. 

Объект исследования: трудовые отношения по поводу осуществления 

работником трудовой функции, ее регулирования, изменения и 

приостановление. 

Цель работы: проведение комплексного анализа правовых норм, 

регулирующих отношения, связанных с трудовой функцией, в законодательстве 

государств-членов ЕАЭС; установление проблем регулирования и возможных 

путей решения этих проблем в законодательстве Республики Беларусь. 

Задачи исследования: осуществление сравнительно-правового анализа 

сторон и содержания трудового договора по законодательству государств-

членов ЕАЭС, а также выделение основных признаков этого аспекта трудового 

договора; изучение трудовой функции как правовой категории, её содержания, 

классификации и значения для работника и нанимателя; анализ закрепления 

трудовой функции в трудовых кодексах государств-членов ЕАЭС; изучение 

изменения трудовой функции работника при переводе; определение 

договорного порядка регулирования трудовой функции; осуществление 

сравнительно-правового анализа регулирования трудовой функции работника в 

законодательстве государств-членов ЕАЭС. 

Методы проведения исследования: общенаучный диолектический метод, 

индукции и дедукции, а также специальные методы, в частности, сравнительно-

паровой, системно-структурный, анализ изучаемых юридических понятий, 

логический метод, исторический, формально-юридический и иные методы.  

Применение результатов: использование при совершенствовании 

трудового законодательства Республики Беларусь, регулирующего трудовую 

функцию работника; использование теоретических выводов при дальнейшем 

изучении проблемы. 

Элемент научной новизны: постановка проблемы позволила сопоставить 

и комплексно рассмотреть теоретические и практические подходы к 

регулированию трудовой функции работника; сопоставить и рассмотреть 

подходы к регулированию трудовой функции работника в законодательстве 

государств-членов ЕАЭС; выявить изменения в подходах к правовому 

регулированию в данных странах и сформулировать предложения по 

совершенствованию законодательства в Республике Беларусь по теме 

исследования. 



 

Рэферат 

Дыпломная работа 64 старонакі, 60 крыніц, 1 табліца. 

Ключавыя словы: працоўны дагавор, працоўная функцыя, бакі і змест 

працоўнага дагавора, змяненне працоўнай функцыі, рэгуляванне 

індывідуальна-дагаворным шляхам, перавод, нетыповая працоўная функцыя. 

Аб'ект даследавання: працоўныя адносіны з нагоды ажыццяўлення 

работнікам працоўнай функцыі, яе рэгулявання, змянення i спынення. 

Мэта работы: правядзенне комплекснага аналізу прававых нормаў, якія 

рэгулююць адносіны, звязаныя з працоўнай функцыяй, у заканадаўстве 

дзяржаў-членаў ЕАЭС, усталяванне праблем рэгулявання і магчымых шляхоў 

вырашэння гэтых праблем. 

Задачы даследавання: ажыццяўленне параўнальна-прававога аналізу 

бакоў і зместу працоўнага дагавора па заканадаўстве дзяржаў-членаў ЕАЭС, а 

таксама вылучэнне асноўных прыкмет гэтага аспекту працоўнага дагавора; 

вывучэнне працоўнай функцыі як прававой катэгорыі, яе змест, класіфікацыі і 

значэнне для работніка і наймальніка; аналіз замацавання працоўнай функцыі ў 

працоўных кодэксах дзяржаў-членаў ЕАЭС; вывучэнне змены працоўнай 

функцыі работніка пры пераводзе; вызначэнне дамоўнага парадку рэгулявання 

працоўнай функцыі; ажыццяўленне параўнальна-прававога аналізу рэгулявання 

працоўнай функцыі работніка ў заканадаўстве дзяржаў-членаў ЕАЭС. 

Метады правядзення даследавання: агульнанавуковы дыалектычны 

метад, індукцыі і дэдукцыі, а таксама спецыяльныя метады, у прыватнасці, 

параўнальна-парававы, сістэмна-структурны, аналіз вывучаемых юрыдычных 

паняццяў, лагічны метад, гістарычны, фармальна-юрыдычны і іншыя метады. 

Прымяненне вынікаў: выкарыстанне пры ўдасканаленні працоўнага 

заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якое рэгулюе працоўную функцыю 

работніка; выкарыстанне тэарэтычных высноў пры далейшым вывучэнні 

праблемы. 

Элемент навуковай навізны: пастаноўка праблемы дазволіла супаставіць і 

комплексна разгледзець агульнатэарэтычныя і галіновыя падыходы да 

рэгулявання працоўнай функцыі работніка; супаставіць і разгледзець падыходы 

да рэгулявання працоўнай функцыі работніка ў дактрыне працоўнага права, а 

таксама ў заканадаўстве дзяржаў-членаў ЕАЭС; выявіць змяненні ў падыходах 

да прававога рэгулявання ў гэтых краінах і сфармуляваць прапановы па 

ўдасканаленні заканадаўства ў Рэспубліцы Беларусь па тэме даследавання. 
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