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РЕФЕРАТ  

 

Структура работы. Дипломная работа «Правовое регулирование 

дисциплинарной ответственности в трудовом законодательстве Республики 

Беларусь в рамках евразийской интеграции» состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. Объем работы составляет 58 

страниц. Список использованной литературы содержит 60 позиций. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, дисциплинарное 

взыскание, проступок, специальная дисциплинарная ответственность, 

железнодорожный транспорт. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с привлечением работников к дисциплинарной 

ответственности в Республике Беларусь и таких государствах постсоветского 

пространства как Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения. 

Цель данной работы – изучение и поиск путей улучшения регулирования 

дисциплинарной ответственности в трудовом законодательстве Республики 

Беларусь на основе сравнительного анализа данного института в странах-

членах ЕАЭС. 

Методом работы является сравнительно-правовой анализ регулирования 

дисциплинарной ответственности в трудовом законодательстве Республики 

Беларусь и других стран-участниц ЕАЭС. 

Практическое применение результатов данной дипломной работы 

состоит в использовании при совершенствовании механизма применения мер 

дисциплинарного взыскания, актуализации регулирования отношений в данной 

сфере, приведении в соответствие с современными тенденциями и опытом 

стран, с которыми Республика Беларусь имеет наиболее тесные экономические 

связи. 

Элемент научной новизны: постановка проблемы позволила сопоставить 

и комплексно рассмотреть подходы к дисциплинарной ответственности 

работников и её видам в доктрине трудового права, а также в законодательстве 

стран-членов ЕАЭС, выявить изменения в подходах к правовому 

регулированию в данных странах и сформулировать предложения по 

совершенствованию законодательства в Республике Беларусь по теме 

исследования. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический, 

статистический материал объективно отражает состояние исследуемых 

вопросов, а все заимствования из литературы и других источников, 

теоретические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 



РЭФЕРАТ 

 

Структура працы. Дыпломная праца «Прававое рэгуляванне 

дысцыплінарнай адказнасці ў працоўным заканадаўстве Рэспублікі Беларусь у 

рамках еўразійскай інтэграцыі» складаецца з ўвядзення, трох глаў, заключэння і 

спісу выкарыстанай літаратуры. Аб'ём працы складае 58 старонак. Спіс 

выкарыстанай літаратуры ўтрымлівае 60 пазіцый. 

Ключавыя словы: дысцыплінарная адказнасць, дысцыплінарнае 

спагнанне, правіна, спецыяльная дысцыплінарная адказнасць, чыгуначны 

транспарт. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у 

сувязі з прыцягненнем работнікаў да дысцыплінарнай адказнасці ў Рэспубліцы 

Беларусь і такіх дзяржавах постсавецкай прасторы як Расія, Казахстан, 

Кыргызстан, Арменія. 

Мэта дадзенай працы – вывучэнне і пошук шляхоў паляпшэння 

рэгулявання дысцыплінарнай адказнасці ў працоўным заканадаўстве Рэспублікі 

Беларусь на аснове параўнальнага аналізу дадзенага інстытута ў краінах-членах 

ЕАЭС. 

Метадам працы з'яўляецца параўнальны аналіз рэгулявання 

дысцыплінарнай адказнасці ў працоўным заканадаўстве Рэспублікі Беларусь і 

іншых краін-удзельніц ЕАЭС. 

Практычнае прымяненне вынікаў дадзенай дыпломнай працы 

складаецца ў выкарыстанні пры ўдасканаленні механізму ўжывання мер 

дысцыплінарнага спагнання, актуалізацыі рэгулявання адносін у дадзенай 

сферы, прывядзенні ў адпаведнасць з сучаснымі тэндэнцыямі і досведам краін, 

з якімі Рэспубліка Беларусь мае найболей цесныя эканамічныя сувязі. 

Элемент навуковай навізны: пастаноўка праблемы дазволіла супаставіць 

і комплексна разгледзець падыходы да дысцыплінарнай адказнасці работнікаў і 

яе відаў у дактрыне працоўнага права, а таксама ў заканадаўстве краін-членаў 

ЕАЭС, выявіць змены ў падыходах да прававога рэгулявання ў дадзеных 

краінах і сфармуляваць прапановы па ўдасканаленні заканадаўства ў 

Рэспубліцы Беларусь па тэме даследавання. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны, статыстычны 

матэрыял аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемых пытанняў, а ўсе 

запазычанні з літаратуры і іншых крыніц, тэарэтычныя палажэнні і канцэпцыі 

суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 


