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Рэферат для дыпломнай работы на тэму: 

«Прававое рэгуляванне сацыяльных адпачынкаў» 

 

Аўтар работы: Навойчык Наталля Виктараўна 

Аб’ём работы: 75 лістоў, 54 крыніц. 

Ключавыя словы: САЦЫЯЛЬНЫ АДПАЧЫНАК, КЛАСIФIКАЦЫЯ 

САЦЫЯЛЬНЫХ  АДПАЧЫНКАЎ, АДПАЧЫНАК ПА ЦЯЖАРНАСI I РОДАХ, 

АДПАЧЫНАК  ПА ДОГЛЯДУ ЗА ДЗЕЦЬМI, АДПАЧЫНАК У СУВЯЗI З 

АТРЫМАННЕМ АДУКАЦЫI, АДПАЧЫНАК У СУВЯЗI З КАТАСТРОФАЙ 

НА ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ АЭС, АДПАЧЫНАК ПА УВАЖЛIВЫХ ПРЫЧЫНАХ 

АСАБIСТАГА I СЯМЕЙНАГА ХАРАКТАРУ.  

Аб’ект даследавання: грамадскiя адносiны, якiя складваюцца ў працэсе 

рэгулявання сацыяльных адпачынкаў у адпаведнасцi з працоўным 

заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь, а таксама тэарэтычныя i практычныя 

пытаннi iх прававого рэгулявання.   

Прадмет даследавання - міжнародныя нормы, нарматыўныя прававыя 

акты Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць умовы і парадак прадастаўлення 

сацыяльных адпачынкаў; працы вядомых айчынных і замежных навукоўцаў па 

праблемах даследавання, правапрымяняльная практыка ў частцы 

прадастаўлення сацыяльных адпачынкаў. 

Мэта працы: комплексная даследаванне пытанняў прававога рэгулявання 

сацыяльных адпачынкаў, аналiз паняцця сацыяльнага адпачынку, яго змяненне 

ў гiстарычным разрэзе, вызначэнне асоб, якiя маюць права на такiя адпачынкi, 

iх працягласць i парадак аплаты. 

Метадалогія даследавання: метад аналiзу спецыяльнай i метадычнай 

лiтаратуры; апiсальны метад; метад тлумачэння прававых норм i комплекснага 

аналiзу заканадаўства; метад аналiзу i сiнтэзу, iндукцыi i дэдукцыi; 

параўнальна- прававы i юрыдыка-тэхнiчны метад. 

Эканамічная і сацыяльная значнасць: удасканаленне заканадаўства аб 

працы ў частцы норм аб парадку і ўмовах прадастаўлення сацыяльных 

водпускаў будзе спрыяць павышэнню эфектыўнасці названых нормаў, а 

таксама аптымізацыя правапрымяняльнай дзейнасці юрыдычных і кадравых 

службаў, што, у сваю чаргу, пацягне зніжэнне адсотка адпаведных катэгорый 

працоўных спрэчак і, такім чынам, зніжэнне памеру выдаткаў, звязаных з іх 

разглядам. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены в ёй матэрыял правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 



Реферат к дипломной работе на тему: 

«Правовое регулирование социальных отпусков» 

 

Автор работы: Навойчик Наталья Викторовна 

Объём работы: 75 страниц, 54 источников. 

Ключевые слова: СОЦИАЛЬНЫЙ ОТПУСК, КЛАССИФИКАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТПУСКОВ, ОТПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, 

ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ, ОТПУСК В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ  

ОБРАЗОВАНИЯ, ОТПУСК В СВЯЗИ С КАТАСТРОФОЙ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ОТПУСК ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ 

ЛИЧНОГО И СЕМЕЙНОГО ХАРАКТЕРА. 

Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в 

процессе регулирования социальных отпусков в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Беларусь, теоретические и практические 

вопросы их правового регулирования.  

Предмет исследования –  международные нормы, нормативные правовые 

акты   Республики Беларусь, регулирующие условия и порядок предоставления 

социальных отпусков; труды известных отечественных и зарубежных ученых 

по проблемам исследования, правоприменительная практика в части 

предоставления социальных отпусков. 

Цель работы: комплексное исследование вопросов правового 

регулирования социальных отпусков и разработка предложений по 

совершенствованию законодательства в данной области. 

Методология исследования: общенаучные методы познания: дедукция, 

индукция, анализ,  синтез, формализация, аналогия; также  применялись 

частно-научные методы: системно-структурный, функциональный анализ, 

исторический, статистический, логический.  

Экономическая и социальная значимость: усовершенствование 

законодательства о труде в части норм о порядке и условиях предоставления 

социальных отпусков будет способствовать повышению эффективности 

указанных норм, а также оптимизация правоприменительной деятельности 

юридических и кадровых служб, что, в свою очередь, повлечет снижение 

процента соответствующих категорий трудовых споров и, следовательно, 

снижение размера издержек, связанных с их рассмотрением. 

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. 

 


