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Анотація

Учебник призван подготовить студентов и слушателей высших учебных
заведений III-IV уровней аккредитации к экзаменам по дисциплине "Трудовое
право". Рассматриваются вопросы теории трудового права, нормативные
акты регулирующие отношения в сфере труда.  

Комментарии с действующим трудовым законодательством, приведенные
авторами, имеют целью не только сориентировать читателя в широком кругу
нормативно-правовых актов, но и будут способствовать повышению уровня
правовой культуры всех тех, кто интересуется проблемами трудового права.
Изучение курса трудового права позволит читателю овладеть теоретические
основы знаний и определенные практические навыки в сфере применения
законодательства о труде, научиться использовать их в различных
жизненных ситуациях, требующих принятия юридически грамотных решений,
квалифицированно осуществлять правоприменения в области
социально-трудовых отношений.  

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов
юридических вузов, практических работников, судей, адвокатов,
специалистов по кадровым вопросам, а также всех, кто интересуется
проблемами трудового права.
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