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АННОТАЦИЯ 
 

1. Структура и объем дипломной работы  

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 

оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, 

введения, трех глав, заключения, 10 иллюстраций, 6 таблиц, 2 приложений, 

списка использованных источников. Общий объем работы составляет 65 

страниц. Список использованной литературы занимает 6 страниц и включает 

53 позиции.  

2. Перечень ключевых слов  

 ОПЛАТА ТРУДА, СТРУКТУРА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, 

ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ФОРМЫ И СИСТЕМЫ 

ОПЛАТЫ ТРУДА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, УПРАВЛЕНИЕ 

ОПЛАТОЙ ТРУДА, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. 

3. Текст реферата 

Объект исследования – предприятие общественного питания (ЧУП 

«СЧАСТЛИВЫЙ ВЫБОР»).  

Предмет исследования – система оплаты труда в данной организации. 

Цель исследования – изучение и совершенствование  основных форм 

оплаты труда в организациях общественного питания на примере ЧУП 

«СЧАСТЛИВЫЙ ВЫБОР». 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 

(обобщение, анализ, сравнение).  

Полученные итоги и их новизна. Проведена сравнительная оценка 

структуры доходов населения Республики Беларусь как со странами-членами 

СНГ, так и некоторыми западными странами. Выявлена существенная 

дифференциация в оплате труда работников по видам экономической 

деятельности. Разработана особая модель организации труда, упрощающая 

процесс начисления оплаты труда на предприятии за счет уменьшения 

составляющих заработной платы. Данная модель способна обеспечить рост 

эффективности труда и конкурентоспособности организации за счет 

повышения мотивации работников к труду. Разработана анкета для анализа 

эффективности системы организации оплаты труда на предприятии, а также 

предложено использование коэффициента трудового участия. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы для разработки институциональной теории оплаты 

труда и связанных с нею прикладных вопросов управления оплатой труда. 
 



АНАТАЦ Я  

1. Структура і аб’ѐм дыпломнай работы  

Дыпломная работа складаецца з задання на дыпломную работу, зместа, 

пераліку ўмоўных абазначэнняў, рэферата дыпломнай работы, уводзінаў, 

трох глаў, заключэння, 10 ілюстрацый, 6 табліц, 2 дадаткаў, спісу 

выкарыставанай літаратуры. Агульны аб’ѐм работы складае 65 старонак. 

Спіс выкарыставанай літаратуры займае 6 старонак і ўключае 53 пазіцыи.  

2. Пераклік ключавых слоў  

 АПЛАТА ПРАЦЫ, СТРУКТУРА ДАХОДАЎ НАСЕЛЬНІЦТВА, 

ФУНКЦЫІ І СТРУКТУРА ЗАРОБКАЎ, ФОРМЫ І СІСТЭМЫ АПЛАТЫ 

ПРАЦЫ, ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ ПРАЦЫ, КІРАВАННЕ АПЛАТАЙ ПРАЦЫ, 

УЗРОВЕНЬ ЖЫЦЦЯ, УСТОЙЛІВАЕ РАЗВІЦЦЁ. 

3. Тэкст рэферата 

Аб’ект даследавання – прадпрыемства грамадскага харчавання (ПУП 

«ШЧАСЛІВЫ ВЫБАР»).  

Прадмет даследавання – сістэма аплаты працы ў дадзенай арганізацыі 

Мэта даследавання – вывучэнне і ўдасканаленне асноўных формаў 

аплаты працы ў арганізацыях грамадскага харчавання на прыкладзе ПУП 

«ШЧАСЛІВЫ ВЫБАР». 

Метады даследавання. У дыбломнай рабоце скарыстаны 

агульнанавуковыя метады (абагульненне, аналіз, параўнанне). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праведзена параўнанне структуры 

даходаў насельніцтва Рэспублікі Беларусь як з краінамі-чальцамі СНД, так і 

некаторымі заходнімі краінамі. Выяўлена істотная дыферэнцыяцыя ў аплаце 

працы работнікаў па відах эканамічнай дзейнасці. Распрацавана асаблівая 

мадэль арганізацыі працы, якая спрашчае працэс налічэння аплаты працы на 

прадпрыемстве за кошт памяншэння складнікаў заробка. Дадзеная мадэль 

здольная забяспечыць рост эфектыўнасці працы і канкурэнтаздольнасці 

арганізацыі за кошт павышэння матывацыі работнікаў да працы. 

Распрацавана анкета для аналізу эфектыўнасці сістэмы арганізацыі аплаты 

працы на прадпрыемстве, а таксама прапанавана выкарыстанне каэфіцыента 

працоўнага ўдзелу. 

Дакладнасць матэрыялаў і выкнікаў дыпломнай работы. 

Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай работы з'яўляюцца 

дакладнымі. Праца выканана самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Вынікі работы 

могуць быць выкарыстаны для распрацоўкі інстытуцыйнай тэорыі аплаты 

працы і звязаных з ѐю прыкладных пытанняў кіравання аплатай працы. 

 
 



ANNOTATION 

 

1. Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

list of symbols, diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 10 

illustrations, 6 tables, 2 addendums and list of references. Total scope of work is 65 

pages. The list of references occupies 6 pages and includes 53 positions. 

2. Keywords 

REMUNERATION, POPULATION INCOME STRUCTURE, 

FUNCTIONS AND STRUCTURE OF WAGES, FORMS AND SYSTEM OF 

REMUNERATION, LABOR PRODUCTIVITY, REMUNERATION 

MANAGEMENT, LIVING STANDARDS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 

3. Summary text 

The object of the research is a public catering enterprise (CHUP "Schastlivy 

Vybor"). 

The subject of the research is the remuneration system in this organization. 

The purpose of the research is to study and improve the main forms of 

remuneration in public catering organizations using the example of the private 

unitary enterprise "Schastlivy Vybor". 

Methods of research. The work used general scientific methods 

(generalization, analysis, comparison). 

The results of the work and their novelty. A comparative assessment of the 

structure of incomes of the population of the Republic of Belarus is carried out 

both with the CIS member states and some Western countries. Revealed a 

significant differentiation in the remuneration of workers by types of economic 

activity. A special model of labor organization has been developed, which 

simplifies the process of calculating wages at the enterprise by reducing the 

components of wages. This model is able to ensure the growth of labor efficiency 

and competitiveness of the organization by increasing the motivation of workers to 

work. A questionnaire has been developed to analyze the effectiveness of the 

system of organizing labor remuneration at the enterprise, and the use of the 

coefficient of labor participation has been proposed. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 

used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 

through independently. 

Recommendations on the usage. The results of the work can be used to 

develop an institutional theory of remuneration and related applied issues of 

remuneration management. 

 


