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РЕФЕРАТ
Объём работы: 57 страницы, 75 использованных источников.
Ключевые слова: ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, РУКОВОДИТЕЛЬ,
СОВМЕЩЕНИЕ, ВРЕМЕННЫЙ РАБОТНИК, СЕЗОННЫЙ РАБОТНИК,
РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, НАНИМАТЕЛЬ, РАБОТНИК.
Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в
сфере расторжения трудового договора с отдельными категориями работников.
Цель работы: выработка рекомендаций и предложений по
совершенствованию трудового законодательства Республики Беларусь, на
основании комплексного рассмотрения основных теоретических и
практических проблем правового регулирования особенностей прекращения
трудового договора с отдельными категориями работников.
Предмет исследования: нормы трудового права, касающиеся
регулирования расторжения трудового договора с отдельными категориями
работников.
Область возможного
практического
применения:
основные
положения, выводы и предложения исследования могут быть использованы в
учебном процессе и реализованы в нормотворческой практике, а также
способны составить основу дальнейших теоретических разработок автора.
Социальная значимость работы: заключается в создании теоретической
базы для совершенствования методического обеспечения правового
регулирования расторжения трудового договора с отдельными категориями
работников.
Методология
исследования:
методы
системного
анализа,
сравнительного правоведения, общенаучные и частно-научные методы
теоретического анализа (анализ, синтез, обобщение, аналогия). Содержащиеся в
работе выводы и предложения основываются на разработанных в общей теории
права, гражданском и трудовом праве, правовых категориях, теоретических
выводах и обобщениях.
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно, а
также, что приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно
отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из
литературных и других источников теоретические, методологические и
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их
авторов.
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РЭФЕРАТ
Аб'ём працы: 57 старонкi, 75 выкарыстаных крыніцы.
Пералік ключавых слоў: ПРАЦОЎНЫ ДАГАВОР, КІРАЎНІК,
СУМЯШЧЭННЕ,
ЧАСОВЫ
РАБОТНІК,
СЕЗОННЫ
РАБОТНІК,
СКАСАВАННЕ ПРАЦОЎНАГА ДАГАВОРА, НАЙМАЛЬНІК, ПРАЦАЎНІК.
Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якія складваюцца ў сферы
скасавання працоўнага дагавора з асобнымі катэгорыямі работнікаў.
Мэта працы: Мэта працы: выпрацоўка рэкамендацый і прапаноў па
ўдасканаленні працоўнага заканадаўства Рэспублікі Беларусь, на падставе
комплекснага разгляду асноўных тэарэтычных і практычных праблем прававога
рэгулявання асаблівасцяў спынення працоўнага дагавора з асобнымі
катэгорыямі работнікаў.
Прадмет даследавання: з'яўляюцца нормы працоўнага права, якія
тычацца рэгулявання скасавання працоўнага дагавора з асобнымі катэгорыямі
работнікаў.
Вобласць магчымага практычнага прымянення: асноўныя палажэнні,
высновы і прапановы даследавання могуць быць выкарыстаны ў навучальным
працэсе і рэалізаваны ў нарматворчай практыцы, а таксама здольныя скласці
аснову далейшых тэарэтычных распрацовак аўтара.
Сацыяльная значнасць работы заключаецца ў стварэнні тэарэтычнай
базы для ўдасканалення метадычнага забеспячэння прававога рэгулявання
скасавання працоўнага дагавора з асобнымі катэгорыямі работнікаў.
Метадалагія даследавання: складаюць метады сістэмнага аналізу,
параўнальнага правазнаўства, агульнанавуковыя і прыватна-навуковыя метады
тэарэтычнага аналізу (аналіз, сінтэз, абагульненне, аналогія). Якія змяшчаюцца
ў працы высновы і прапановы грунтуюцца на распрацаваных у агульнай тэорыі
права, грамадзянскім і працоўным нораве прававых катэгорыях, тэарэтычных
высновах і абагульненнях.
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна, а таксама, што
прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае
стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц
тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі
суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.
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SUMMARY
Thesis: 57 pages, 75 used sources.
The list of keywords: EMPLOYMENT CONTRACT, SUPERVISOR,
COMBINATION,
TEMPORARY
WORKER,
SEASONAL
WORKER,
TERMINATION OF AN EMPLOYMENT CONTRACT, EMPLOYER,
EMPLOYEE.
The object: of the study is social relations that are emerging in the area of
termination of an employment contract with certain categories of workers.
The purpose of the thesis: Objective: to develop recommendations and
proposals for improving the labor legislation of the Republic of Belarus, on the basis
of a comprehensive review of the main theoretical and practical problems of legal
regulation of the features of termination of an employment contract with certain
categories of workers.
The subject of the research is the norms of labor law relating to the regulation
of termination of an employment contract with certain categories of employees.
The area of possible practical application: the main provisions, conclusions
and suggestions of the research can be used in the educational process and
implemented in the practice of law-making, as well as able to form the basis for
further theoretical developments of the author.
The social significance of the work consists in creating a theoretical basis for
improving the methodological support of the legal regulation of termination of an
employment contract with certain categories of workers.
The methodological basis of the work is the methods of system analysis,
comparative law, general scientific and private-scientific methods of theoretical
analysis (analysis, synthesis, synthesis, analogy). The conclusions and suggestions
contained in the work are based on the legal categories developed in the general
theory of law, civil and labor nature, theoretical conclusions and generalizations.
The author confirms that the work was done independently, and also that the
analytical material contained in it correctly and objectively reflects the state of the
process being studied, and all theoretical, methodological and methodological
provisions and concepts borrowed from literary and other sources are accompanied
by references to their authors
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