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В магістерський роботі було розглянуто санкції як автономну категорію 

правового примусу в трудовому праві в реаліях ринкової економіки. Проведене 

дослідження спрямоване  на  виокремлення проблемних питань  щодо  санкцій 

при переході  до нового Трудового кодексу,  його недоліків  при реформуванні 

системи загалом, та пошуку їх вирішення. Вагому частину магістерської роботи 

складає  узагальнення,  аналіз  і  порівняння  вже  існуючої  моделі  санкцій. 

Основною метою роботи є вироблення рекомендацій для проведення трудової 

реформи  задля  більш  повного  захисту  прав  та  інтересів  працівників  і 

роботодавців. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і  списку 

використаних джерел.  В  першому  розділі  розкривається  теоретична  сутність 

санкцій,  їх  поступальний  розвиток  та  етапи  історичного  формування, 

виділяються основні проблеми їх взаємодії в сучасній моделі трудового права. 

Другий розділ присвячений класифікації санкцій в вітчизняному законодавстві, 

їх  ролі  в  системі  заходів  правового  впливу,  недоліки  і  переваги.  Окремий 

підрозділ  стосується  кумулятивних  санкцій,  як  порівняно  нового  та  якісно 

ефективного  елементу  правового  примусу.  Третій  розділ,  стосується  шляхів 

реформування трудового законодавства в цілому, та санкцій зокрема в реаліях 

сьогодення. 
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