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стемы права, позволяли бы устранять последствия трудового правонарушения средствами трудового, а не гражданского законодательства, но и учитывали бы интересы
работника (имея в виду, что пределы трудово-правовой материальной ответственности работника уже имущественной гражданско-правовой ответственности).
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Статтю присвячено аналізу проблеми захисту прав роботодавця засобами трудового законоадвства.
У статті зафіксовано рівень осмислення зазначеної проблеми в науці трудового права, проаналізовано
положення Трудового кодексу Російської Федерації, що стосуються теми, і на цій підставі обґрунтовуються пропозиції щодо внесення до цього кодексу змін і доповнень.
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This article analyzes the problem of protecting the rights of the employer by means of labor law-lation. The article is fixed level of understanding of this problem in the science of labor law, analyzed the subject matter of the Labour Code and on this basis obos-novyvayutsya proposals to make the specified changes and additions to the Code.
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