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Анотація

В учебнике на основании анализа трудового законодательства с учетом
современной судебной практики раскрываются понятия, субъекты, объекты,
содержание превентивно-охранных и защитных трудовых правоотношений.

Дана правовая характеристика механизма превентивной охраны и защиты
трудовых прав работников с выделением соответствующих стадий и
элементов. Разработан целостное видение соотношения форм, способов, мер
превентивной охраны и защиты трудовых прав.

Для научных работников, аспирантов, практикующих юристов, студентов и
всех, кто интересуется проблемами защиты трудовых прав работников.
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