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РЭФЕРАТ 

Дыпломная работа 69 старонак, 108 крыніц. 

Ключавыя словы: дыферэнцыяцыя прававога рэгулявання працы; 

падставы дыферэнцыяцыі прававога рэгулявання працы жанчын; праца 

жанчын; дыскрымінацыя; работнікі, якія маюць сямейныя абавязкі. 

Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі 

з падставамі дыферэнцыяцыі прававога рэгулявання працы жанчын на розных 

этапах развіцця працоўнага права ў Рэспубліцы Беларусь, у такіх постсавецкіх 

дзяржавах, як Расея, Казахстан, Кыргызстан, Арменія, і ў такіх краінах 

Еўрапейскага Саюза, як Вялікабрытанія, Чэхія і Польшча. 

Мэта работы: супаставіць і разгледзець комплексна элементы 

дыферэнцыяцыі прававога рэгулявання працы жанчын у рамках еўрапейскай і 

еўразійскай інтэграцыі і ў Рэспубліцы Беларусь. 

Задачы даследавання:  супаставіць і разгледзець агульнатыярытычныя і 

галіновыя падыходы да дыферэнцыяцыі правага рэгулявання 

працы; супаставіць і разгледзець падыходы да дыферэнцыяцыі працы жанчын у 

рамках еўрапейскай і еўразійскай інтэграцыі; разгледзець падыходы да 

дыферэнцыяцыі прававога рэгулявання працы ў Рэспубліцы Беларусь; ўнесці 

прапановы па ўдасканаленні працоўнага заканадаўства. 

Метады правядзення даследавання: гістарычны, фармальна-юрыдычны, 

параўнальна-прававы, лагічны метады, а таксама метад аналізу і метад 

тэарэтыка-прававога прагназавання 

Прымяненне вынікаў: выкарыстанне пры ўдасканаленні працоўнага 

заканадаўства, якое рэгулюе працу жанчын і іншых работнікаў, якія маюць 

сямейныя абавязкі; выкарыстанне тэарэтычных вывадаў пры далейшым 

вывучэнні праблемы. 

Элемент навуковай навізны: пастаноўка праблемы дазволіла супаставіць і 

комплексна разгледзець агульнатыярытычныя і галіновыя падыходы да 

дыферэнцыяцыі з вылучэннем яе структурных элементаў; супаставіць і 

разгледзець элементы дыферэнцыяцыі прававога рэгулявання працы жанчын у 

дактрыне, а таксама ў заканадаўстве асобных краін Еўрапейскага Саюза і 

некаторых постсавецкіх дзяржаў; выявіць змены ў падыходах у падставах 

дыферэнцыяцыі 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. 



РЕФЕРАТ 
Дипломная работа 69 страниц, 108 источников. 

Ключевые слова: дифференциация правового регулирования труда; 

основания дифференциации правового регулирования труда женщин; труд 

женщин; дискриминация; работники, имеющие семейные обязанности. 

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в связи с 

дифференциацией правового регулирования труда женщин на различных 

этапах развития трудового права в Республике Беларусь, в таких постсоветских 

государствах, как Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, и в таких странах 

Европейского Союза, как Великобритания, Чехия и Польша. 

Цель работы: сопоставить и рассмотреть комплексно элементы 

дифференциации правового регулирования труда женщин в рамках 

европейской и евразийской интеграции и в Республике Беларусь.  

Задачи исследования: сопоставить и рассмотреть общетеоретические и 

отраслевые подходы к дифференциации правого регулирования труда; 

сопоставить и рассмотреть подходы к дифференциации труда женщин в рамках 

европейской и евразийской интеграции; рассмотреть подходы к 

дифференциации правового регулирования труда в Республике Беларусь; 

внести предложения по совершенствованию трудового законодательства. 

Методы проведения исследования: исторический, формально-

юридический, сравнительно-правовой, логический методы, а также метод 

системного анализа и теоретико-правового прогнозирования.  

Применение результатов: использование при совершенствовании 

трудового законодательства, регулирующего труд женщин и иных работников, 

имеющих семейные обязанности; использование теоретических выводов при 

дальнейшем изучении проблемы. 

Элемент научной новизны: постановка проблемы позволила сопоставить 

и комплексно рассмотреть общетеоретические и отраслевые подходы к 

дифференциации с выделением ее структурных элементов; сопоставить и 

рассмотреть элементы дифференциации правового регулирования труда 

женщин в доктрине, а также в законодательстве отдельных стран Европейского 

Союза и некоторых постсоветских государств; выявить изменения в подходах в 

основаниях дифференциации 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. 


