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Питання для підготовки до заліку з дисципліни „Трудове право” 

 

1. Предмет трудового права та особливості методу правового регулювання трудових 
відносин. 

2. Система трудового права і система трудового законодавства. 
3. Відмежування трудового права від суміжних галузей права. 
4. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та загальна характеристика. 
5. Локальні нормативні акти як джерела трудового права, їх види. 
6. Єдність і диференціація у правовому регулюванні праці. 
7. Поняття і значення принципів трудового права. 
8. Загальна характеристика принципу сприятливості 
9. Принцип договірного характеру праці 
10. Принцип визначеності трудової функції 
11. Поняття та класифікація суб’єктів трудового права. 
12. Працівники як суб’єкти трудового права. 
13. Роботодавці як суб’єкти трудового права, їх види, права та обов’язки. 
14. Профспілки як суб’єкти трудового права. 
15. Поняття, форми зайнятості та основні принципи державної політики у цій сфері. 
16. Правові питання організації працевлаштування. 
17. Поняття зайнятості. Види зайнятого населення. 
18. Правовий статус безробітного. 
19. Поняття трудового договору та його відмежування від цивільно-правових угод. 
20. Сторони та зміст трудового договору. 
21. Порядок укладання трудового договору. 
22. Випробування при прийнятті на роботу. 
23. Трудова книжка працівника та порядок її оформлення. 
24.  Види трудового договору. 
25. Контракт як особливий вид трудового договору. 
26. Трудовий договір про тимчасову та сезонну роботу. 
27. Трудовий договір про сумісництво. Обмеження сумісництва за законодавством 

України. 
28. Поняття та види зміни умов трудового договору. 
29. Переведення на іншу постійну роботу. 
30. Переміщення на інше робоче місце. 
31. Зміна істотних умов праці. 
32. Характеристика ЗУ «Про охорону праці» 
33. Охорона праці жінок та неповнолітніх. 
34. Предмет трудового права та особливості методу правового регулювання 

трудових відносин. 
35. Загальна характеристика джерел трудового права. 
36. Єдність і диференціація у правовому регулюванні праці. 
37. Міжнародно-правове регулювання праці: види, співвідношення міжнародних 

угод про працю і законодавства України. 
38. Поняття охорони праці та державна політика у цій сфері. 
39. Поняття і значення принципів трудового права. 
40. Організація охорони праці на виробництві. 
41. Суб’єкти трудового права: загальна характеристика. 
42. Професійні спілки: поняття та їх участь у захисті прав працівників. 
43. Поняття, форми зайнятості та основні принципи державної політики у цій сфері. 
44. Поняття зайнятості. Види зайнятого населення. 
45. Правовий статус безробітного. Поняття підходящої роботи. 
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46. Охорона праці жінок, неповнолітніх та осіб зі зниженою працездатністю. 
47. Трудовий договір: поняття, зміст та порядок укладання. 
48. Трудова функція працівника: поняття та порядок закріплення 
49. Випробування при прийнятті на роботу. 
50. Трудова книжка працівника та порядок її оформлення. 
51. Види трудових договорів. 
52. Контракт як особливий вид трудового договору. 
53. Зміна умов трудового договору: загальна характеристика. 
54. Переведення на іншу постійну роботу. 
55. Зміна істотних умов праці. 
56. Підстави припинення трудового договору, їх класифікація. 
57. Підстави та порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 
58. Порядок припинення трудового договору при вивільнені працівників. 
59. Припинення трудового договору за угодою сторін. 
60. Розірвання трудового договору в разі невідповідності працівника займаній посаді 

або виконуваній роботі. 
61. Розірвання трудового договору в разі систематичного невиконання працівником 

без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором. 
62. Розірвання трудового договору в разі вчинення працівником прогулу без 

поважних причин. 
63. Розірвання трудового договору у зв’язку із появою на роботі в нетверезому стані. 
64. Поняття та випадки відсторонення від роботи. Відмежування відсторонення від 

роботи від звільнення з роботи. 
65. Порядок оформлення звільнення працівників та проведення розрахунків із ними. 
66. Правові наслідки незаконного звільнення  
67. Поняття та види робочого часу. 
68. Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування. 
69. Правове регулювання неповного та скороченого робочого часу. 
70. Правове регулювання гнучкого робочого часу. 
71. Відрядження та його правове регулювання. 
72. Правове регулювання роботи вахтами 
73. Поняття та види часу відпочинку за законодавством України. 
74. Правове регулювання щоденних та міжзмінних перерв у роботі. 
75. Правове регулювання вихідних та святкових днів. 
76. Поняття і види відпусток.  
77. Щорічні відпустки: види та порядок надання. 
78. Особливості надання відпусток неповнолітнім. 
79. Відпустки особам, що поєднують роботу з навчанням. 
80. Правове регулювання оплати праці. 
81. Заробітна плата: поняття, структура і функції. 
82. Порядок та строки виплати заробітної плати. Відповідальність за затримку 

виплати заробітної плати.  
83. Обмеження відрахувань із заробітної плати. 
84. Преміювання працівників. 
85. Гарантійні виплати і доплати. 
86. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. 
87. Поняття внутрішнього трудового розпорядку та порядок його забезпечення. 
88. Юридична відповідальність за порушення трудової дисципліни. 
89. Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність.  
90. Порядок застосування та зняття дисциплінарних стягнень, які застосовуються до 

працівників.  
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91. Додаткові заходи правового впливу, що можуть застосовуватися до порушників 
трудової дисципліни. Громадські стягнення, інші заходи громадського впливу. 

92. Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності. 
93. Повна матеріальна відповідальність працівників: особливості застосування 
94. Обмежена матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну 

роботодавцю. 
95. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність працівників. 
96. Визначення розміру матеріальної шкоди та порядок її відшкодування. 
97. Колективний договір: поняття, значення, сторони, зміст. 
98. Порядок укладання колективного договору. 
99. Поняття соціального партнерства та його основні напрямки. Акти соціального 

партнерства. 
100. Трудові спори: поняття, види, причини виникнення 
101. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів 
102. Колективні трудові спори: поняття, підстави виникнення та порядок вирішення 
103. Страйк як крайній засіб вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 


