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РЕФЕРАТ 

 Дипломная работа: количество страниц - 60, количество источников - 

59. 

 Ключевые слова:  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ СПОР,  

ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ПРАВ, 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ, СПОР ОБ ИНТЕРЕСАХ, МЕДИАЦИЯ ПО ТРУДОВЫМ 

СПОРАМ, САМОЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ПРАВ. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие по 

поводу неюрисдикционных форм и способов урегулирования индивидуальных 

трудовых споров по законодательству Республики Беларусь, Российской 

Федерации и Республики Казахстан. 

Цель работы - выявить неюрисдикционные формы и способы 

урегулирования индивидуальных трудовых споров в Беларуси, России и 

Казахстане, сравнить и оценить их правовое регулирование, сформулировать 

предложения по совершенствованию законодательства Беларуси. 

Методы и методология проведения работы: общенаучные методы 

(диалектический, исторический, анализ, синтез и другие) и специальные 

юридические методы (сравнительно-правовой, формально-юридический и 

другие). 

В результате работы над темой раскрыты определения понятий 

«индивидуальный трудовой спор», «формы защиты индивидуальных трудовых 

прав», «способы защиты индивидуальных трудовых прав», «медиация по 

индивидуальным трудовым спорам», «самозащита индивидуальных трудовых 

прав», проведен сравнительно-правовой анализ данных понятий в доктрине и 

по законодательству Беларуси, России, Казахстане; исследованы 

неюрисдикционные формы и способы урегулирования индивидуальных 

трудовых споров по законодательству Беларуси, России и Казахстана с учётом 

новых изменений в законодательстве, сложившейся экономической и 

социальной ситуацией; предложены рекомендации по правовому 

регулированию неюрисдикционных форм и способов урегулирования 

индивидуальных трудовых споров в Республике Беларусь. 

Элементы научной новизны: Практические результаты исследования 

заключаются в сосредоточении внимания на проблемных вопросах правового 

регулирования неюрисдикционных форм и способов урегулирования 

индивидуальных трудовых споров. Выводы могут быть учтены в процессе 

определения приоритетных направлений законотворчества в Республике 

Беларусь в данной сфере. Выводы и отдельные материалы дипломной работы 

могут также использоваться в дальнейших исследованиях данной темы. 

Дипломная работа является самостоятельно выполненным 

исследованием. 



РЕФЕРАТ 

Дыпломная работа: колькасць старонак - 60, колькасць крыніц - 59. 

Ключавыя словы: ІНДЫВІДУАЛЬНАЯ ПРАЦОЎНАЯ СПРЭЧКА, 

ФОРМЫ І СПОСАБЫ АБАРОНЫ ПРАЦОЎНЫХ ПРАВОЎ, ПРАВА НА 

АБАРОНУ, СПОР ПРА ІНТАРЭСЫ, МЕДЫЯЦЫЯ ПА ПРАЦОЎНЫХ 

СПРЭЧКАХ, САМААБАРОНЫ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАЦОЎНЫХ 

ПРАВОЎ. 

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, што ўзнікаюць з нагоды 

неюрысдыкцыйных формаў і спосабаў ўрэгулявання індывідуальных 

працоўных спрэчак па заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі 

і Рэспублікі Казахстан.  

Мэта работы - выявіць неюрысдыкцыйныя формы і спосабы 

ўрэгулявання індывідуальных працоўных спрэчак у Беларусі, Расіі і Казахстане, 

параўнаць і ацаніць іх прававое рэгуляванне, сфармуляваць прапановы па 

ўдасканаленні заканадаўства Беларусі. 

Метады і метадалогія правядзення работы: агульнанавуковыя метады 

(дыялектычны, гістарычны, аналіз, сінтэз і іншыя) і спецыяльныя юрыдычныя 

метады (параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычны і іншыя).  

У выніку работы над тэмай раскрытыя вызначэнні паняццяў 

«індывідуальная працоўная спрэчка», «формы абароны індывідуальных 

працоўных правоў», «спосабы абароны індывідуальных працоўных правоў», 

«медыяцыя па індывідуальных працоўных спрэчках», «самаабарона 

індывідуальных працоўных правоў», праведзены параўнальна-прававы аналіз 

гэтых паняццяў у дактрыне і па заканадаўстве Беларусі, Расіі, Казахстане; 

даследаваныя неюрисдикционные формы і спосабы ўрэгулявання 

індывідуальных працоўных спрэчак па заканадаўстве Беларусі, Расіі і 

Казахстана з улікам новых змяненняў у заканадаўстве, якая склалася 

эканамічнай і сацыяльнай сітуацыяй; прапанаваныя рэкамендацыі па прававым 

рэгуляванні неюрысдыкцыйных формаў і спосабаў ўрэгулявання 

індывідуальных працоўных спрэчак у Рэспубліцы Беларусь. 

Элемены навуковай навізны: Практычныя вынікі даследавання 

заключаюцца ў засяроджванні ўвагі на праблемных пытаннях прававога 

рэгулявання неюрысдыкцыйных формаў і спосабаў ўрэгулявання 

індывідуальных працоўных спрэчак. Высновы могуць быць улічаныя ў працэсе 

вызначэння прыярытэтных напрамкаў заканатворчасці ў Рэспубліцы Беларусь у 

гэтай сферы. Высновы і асобныя матэрыялы дыпломнай працы могуць таксама 

выкарыстоўвацца ў далейшых даследаваннях дадзенай тэмы. 

Дыпломная праца з'яўляецца самастойна выкананым даследаваннем 
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