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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО, ТРУДОВЫЕ ПРАВА ЖЕНЩИН, ГАРАНТИИ 

ТРУДА ЖЕНЩИН, БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

Цель работы – формулирование и научное обоснование 

теоретических положений правового регулирования труда женщин в 

Республике Беларусь, а также в разработке предложений и рекомендаций 

по совершенствованию национального законодательства в данной сфере. 

Актуальность работы состоит в изучении комплекса правовых норм, 

научных мнений и суждений, взглядов о системе норм и принципов 

национального права, с использованием которых осуществляется правовое 

регулирование труда женщин в Республике Беларусь. Анализ 

действующего законодательства, научной литературы позволил установить 

несомненную научную и практическую важность проводимого 

исследования, его актуальность в сфере трудового права. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

сфере правового регулирования труда женщин в Республике Беларусь 

Предмет исследования – нормативные правовые акты, 

регламентирующие труд женщин в Республике Беларусь. 

Результаты исследования: При рассмотрении вопросов трудовых 

гарантий, установленных женщинам, были сформулированы следующие 

предложения для внесения изменений в действующее законодательство:  

1. переформулировать ст. 267; 2. дополнить ст. 30 ТК, определив 

последствия несогласия работника с переводом; 3. закрепить в ст. 199 ТК 

норму о предоставлении срока на предоставление объяснения о 

дисциплинарном правонарушении в 2 рабочих дня; 4. закрепить в ст. 1 ТК 

формулировку «деловые качества работника». 

Структура настоящей работы состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников. Во введении 

обосновывается актуальность темы работы, раскрывается проблемное 

поле. В первой главе диссертационного исследования раскрывается 

становление и тенденции развития правового регулирования труда 

женщин в Республике Беларусь. Во второй главе проводится анализ 

особенностей правового регулирования труда женин в связи с 

материнством. В третьей главе раскрывается правовое регулирование 

возникновения и прекращения трудовых отношений с женщинами. В 



заключении сформулированы основные выводы по диссертационному 

исследованию. 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

ПРАЦОЎНАЕ ПРАВА, ПРАЦОЎНЫЯ ПРАВА ЖАНЧЫН, 

ГАРАНТЫІ ПРАЦЫ ЖАНЧЫН, ЦЯЖАРНАЯ ЖАНЧЫНА, 

ЗАКЛЮЧЭННЕ ПРАЦОЎНАГА ДАГАВОРА, СКАСАВАННЕ 

ПРАЦОЎНАГА ДАГАВОРА 

Мэта работы – фармуляванне і навуковае абгрунтаванне 

тэарэтычных палажэнняў прававога рэгулявання працы жанчын у 

Рэспубліцы Беларусь, а таксама ў распрацоўцы прапаноў і рэкамендацый 

па ўдасканаленні нацыянальнага заканадаўства ў гэтай сферы. 

Актуальнасць работы складаецца ў вывучэнні комплексу прававых 

нормаў, навуковых меркаванняў і меркаванняў, поглядаў аб сістэме норм і 

прынцыпаў нацыянальнага права, з выкарыстаннем якіх ажыццяўляецца 

прававое рэгуляванне працы жанчын у Рэспубліцы Беларусь. Аналіз 

дзеючага заканадаўства, навуковай літаратуры дазволіў усталяваць 

несумненную навуковую і практычную важнасць які праводзіцца 

даследаванні, яго актуальнасць у сферы працоўнага права. 

Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сферы 

прававога рэгулявання працы жанчын у Рэспубліцы Беларусь 

Прадмет даследавання - нарматыўныя прававыя акты, якія 

рэгламентуюць працу жанчын у Рэспубліцы Беларусь. 

Вынікі даследавання: Пры разглядзе пытанняў працоўных гарантый, 

устаноўленых жанчынам, былі сфармуляваны наступныя прапановы для 

ўнясення змяненняў у дзеючае заканадаўства: 

1. перафармуляваць арт. 267; 2. дапоўніць арт. 30 ТК, вызначыўшы 

наступствы нязгоды работнiка з перакладам; 3. замацаваць у арт. 199 ТК 

норму аб прадастаўленні тэрміну на прадастаўленне тлумачэнні аб 

дысцыплінарным правапарушэнні ў 2 рабочых дня; 4. замацаваць у арт. 1 

ТК фармулёўку «дзелавыя якасці работніка». 

Структура сапраўднай працы складаецца з ўвядзення, трох 

кіраўнікоў, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц. Ва ўвядзенні 

абгрунтоўваецца актуальнасць тэмы працы, раскрываецца праблемнае 

поле. У першай чале дысертацыйнага даследавання раскрываецца 

станаўленне і тэндэнцыі развіцця прававога рэгулявання працы жанчын у 

Рэспубліцы Беларусь. У другой чале праводзіцца аналіз асаблівасцяў 

прававога рэгулявання працы жончына ў сувязі з мацярынствам. У трэцяй 

чале раскрываецца прававое рэгуляванне ўзнікнення і спынення 



працоўных адносін з жанчынамі. У зняволенні сфармуляваны асноўныя 

высновы па дысертацыйнага даследавання. 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

LABOR LAW, LABOR RIGHTS OF WOMEN, GUARANTEES OF 

WORK OF WOMEN, PREGNANT WOMAN, CONCLUSION OF LABOR 

CONTRACT, TERMINATION OF LABOR CONTRACT 

The aim of the work is the formulation and scientific substantiation of the 

theoretical provisions of the legal regulation of women's labor in the Republic of 

Belarus, as well as in developing proposals and recommendations for improving 

national legislation in this area. 

The urgency of the work is to study a set of legal norms, scientific 

opinions and judgments, views on the system of norms and principles of 

national law, with the use of which the legal regulation of women's labor in the 

Republic of Belarus is carried out. The analysis of the current legislation and 

scientific literature made it possible to establish the unquestionable scientific 

and practical importance of the research conducted, its relevance in the sphere of 

labor law. 

The object of research is the social relations that arise in the sphere of 

legal regulation of women's labor in the Republic of Belarus 

The subject of the study is normative legal acts regulating the work of 

women in the Republic of Belarus. 

Results of the research: When considering the issues of labor guarantees 

established by women, the following proposals were formulated to amend the 

current legislation: 

1. restate art. 267; 2. make additions to Part 2 of Art. 30 TC, fixing the 

forms of initiation of the transfer; 3. fix in the art. 199 TC for the provision of a 

period for providing an explanation of a disciplinary offense in 2 working days; 

4. fix in the art. 1 TC wording "business qualities of the employee." 

The structure of this work consists of an introduction, three chapters, 

conclusion and list of sources used. In the introduction, the relevance of the 

topic of work is justified, the problem field is revealed. The first chapter of the 

dissertation research reveals the formation and development trends of the legal 

regulation of women's labor in the Republic of Belarus. The second chapter 

analyzes the peculiarities of the legal regulation of the work of the wife in 

connection with maternity. The third chapter reveals the legal regulation of the 

emergence and termination of labor relations with women. In conclusion, the 

main conclusions on the dissertational research are formulated. 
 


	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 



