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РЕФЕРАТ 

Панасовец Илья Николаевич 

 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложения. Общий объем дипломной работы – 

77 с. Из них: список литературы – 8 страницах (79 наименования, 3 страницы 

рефератов на белорусском, русском и английском языках, приложения на 7 – 

ми страницах). 

Ключевые слова: профессиональный союз, работники, социальное 

партнерство, делопроизводство, обращения граждан, тенденции, коллективно 

– договорные отношения, коллективный договор, совершенствование. 

Тема: Тенденции и совершенствование работы профсоюзных 

организаций с обращениями граждан и коллективно – договорных отношений 

в Республике Беларусь. 

Цель: исследовать эволюцию профсоюзного движения и разработать 

предложения по усовершенствованию процедуры заключения коллективного 

договора и работы профсоюзных организаций с обращениями граждан. 

Объект работы — современные тенденции развития профсоюзных 

организаций. 

Актуальность. Наблюдается растущее влияние профсоюзной 

деятельности на социально – экономическое положение работника. Защите 

интересов способствует их тесное взаимодействие с профсоюзными 

организациями. Реализация права на обращения и использование результатов 

по их рассмотрению в коллективном договоре способствует защите прав и 

совершенствованию коллективно – договорных отношений. 

Основные положения, выносимые на защиту. Результаты работы с 

обращениями в профсоюзных организациях не используются в процедуре 

разработки коллективного договора. Это препятствует развитию деятельности 

по защите трудящихся и совершенствованию коллективного договора. 

Элементы научной новизны. Предлагается вести изменения в процедуру 

заключения коллективного договора, использовать материалы по работе с 

обращениями граждан в совершенствовании коллективно – договорных 

отношениях. Результаты исследования могут быть использованы в 

деятельности профессиональных союзов. 

Методы исследования: частно - научные, специальные методы 

исследования теоретического и эмпирического направлений. В процессе 

исследования использовались количественные и качественные методы: 

изучение источников и литературы, анализ документов, наблюдение, 

обследование, статистика. 



5 

РЕФЕРАТ 

Панасавец Ілья Мікалаевіч 

 

Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, трох кіраўнікоў, заключэння, 

спісу выкарыстанай літаратуры і дадатку. Агульны аб'ѐм дыпломнай працы - 

77 с. З іх: спіс літаратуры - 8 старонках (79 найменні, 3 старонкі рэфератаў на 

беларускай, рускай і англійскай мовах, прыкладання на 7 - мі старонках). 

Ключавыя словы: прафесійны саюз, работнікі, сацыяльнае партнѐрства, 

справаводства, звароты грамадзян, тэндэнцыі, калектыўна - дагаворныя 

адносіны, калектыўны дагавор, удасканаленне. 

Тэма: Тэндэнцыі і ўдасканаленне работы прафсаюзных арганізацый са 

зваротамі грамадзян і калектыўна - дамоўных адносін у Рэспубліцы Беларусь. 

Мэта: даследаваць эвалюцыю прафсаюзнага руху і распрацаваць 

прапановы па ўдасканаленні працэдуры заключэння калектыўнага дагавора і 

працы прафсаюзных арганізацый са зваротамі грамадзян. Аб'ект працы - 

сучасныя тэндэнцыі развіцця прафсаюзных арганізацый. 

Актуальнасць. Назіраецца расце ўплыў прафсаюзнай дзейнасці на 

сацыяльна - эканамічнае становішча работніка. Абароне інтарэсаў спрыяе іх 

цеснае ўзаемадзеянне з прафсаюзнымі арганізацыямі. Рэалізацыя права на 

звароты і выкарыстанне вынікаў па іх разгляду ў калектыўным дагаворы 

спрыяе абароне правоў і ўдасканаленні калектыўна - дамоўных адносін. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Вынікі працы са 

зваротамі ў прафсаюзных арганізацыях не выкарыстоўваюцца ў працэдуры 

распрацоўкі калектыўнага дагавора. Гэта перашкаджае развіццю дзейнасці па 

абароне працоўных і ўдасканаленні калектыўнага дагавора. 

Элементы навуковай навізны. Прапануецца весці змены ў працэдуру 

заключэння калектыўнага дагавора, выкарыстоўваць матэрыялы па працы са 

зваротамі грамадзян ва ўдасканаленні калектыўна - дамоўных адносінах. 

Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў дзейнасці прафесійных 

саюзаў. 

Метады даследавання: прыватна-навуковыя, спецыяльныя метады 

даследавання тэарэтычнага і эмпірычнага кірункаў. У працэсе даследавання 

выкарыстоўваліся колькасныя і якасныя метады: вывучэнне крыніц і 

літаратуры, аналіз дакументаў, назіранне, абследаванне, статыстыка. 

  



6 

ESSAY 

Panasovets Ilya Nikolayevich 

 

The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, a list of 

references and an appendix. The total amount of the thesis is 77 s. Of these: the list 

of literature - 8 pages (79 titles, 3 pages of abstracts in Belarusian, Russian and 

English, applications on 7 pages). 

Key words: professional union, workers, social partnership, office work, 

citizens' appeals, tendencies, collective - contractual relations, collective agreement, 

improvement. 

Topic: Trends and improvement of the work of trade union organizations with 

citizens' appeals and collective and contractual relations in the Republic of Belarus. 

The purpose:  to investigate the evolution of the trade union movement and 

develop proposals for improving the procedure for concluding a collective 

agreement and the work of trade union organizations with citizens' appeals. The 

object of work is the current trends in the development of trade union organizations. 

Relevance. There is a growing influence of trade union activity on the social 

and economic situation of the employee. Protection of interests is promoted by their 

close interaction with trade-union organizations. The realization of the right to 

appeal and the use of results for their consideration in the collective agreement helps 

to protect rights and improve collective-contractual relations. 

The main provisions to be defended. The results of working with appeals in 

trade union organizations are not used in the procedure for drafting a collective 

agreement. This hinders the development of activities to protect workers and 

improve the collective agreement. 

Elements of scientific novelty. It is proposed to change the procedure for 

concluding a collective agreement, to use materials on handling citizens' appeals in 

improving collective-contractual relations. The results of the study can be used in 

the activities of trade unions. 

Methods of research: private scientific, special methods of research of theoretical 

and empirical directions. During the research, quantitative and qualitative methods 

were used: study of sources and literature, document analysis, observation, survey, 

statistics. 

  


