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законодавчо закріпити поняття «грубе порушення трудових обов’язків».
Наведено перелік категорій працівників, які можуть бути звільнені на підставі
одноразового грубого порушення трудових обов’язків, та охарактеризовано
процедуру розірвання трудового договору у випадку за такої обставини.
Монографія розроблена для науковців, аспірантів, студентів, практикуючих
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