
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Фаховий коледж «Універсум» 

Циклова комісія суспільних дисциплін і правознавства 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Трудове право» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Курс: ІV  

Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Форма проведення: письмова  

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google: 

Hangouts meet – для організації відеозв’язку зі студентами;  

Google forms – для проведення тестування;  
* При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені після його відновлення 

впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

 

Критерії оцінювання:  
Письмові відповіді на 2 теоретичних питання – 30 балів  

Виконання тестових завдань – 10 балів  

 

Перелік допоміжних матеріалів: немає  

 

Перелік тем, за якими створені екзаменаційні завдання: 

1. Предмет, методи, джерела трудового права. 

2. Поняття «праця», ознаки найманої праці.  

3. Функції трудового права.  

4. Поняття, система та види джерел трудового права.  

5. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин. 

6. Трудові правовідносини.  

7. Працівники як суб’єкти трудового права, трудового договору, трудових 

правовідносин.  

8. Повноваження трудового колективу та їх класифікація.  

9. Органи трудового колективу (загальні збори, рада трудового колективу) 

та їх компетенція.  

10. Професійні спілки як суб’єкти трудових правовідносин. 

11. Об’єднання роботодавців як суб’єкти трудових правовідносин. 

12. Роботодавці (юридичні та фізичні особи) як суб’єкти трудового права.  

13. Державні органи як суб’єкти трудового права 

14. Служба зайнятості.  

15. Особливості соціально-партнерських відносин в трудовому праві. 

16. Поняття та сторони колективних договорів та колективних угод. 

17. Колективні угоди: поняття і сторони. Зміст колективного договору. 



18. Сторони колективного договору. Порядок укладення колективного 

договору.  

19. Реалізація колективного договору та контроль за виконанням його умов.  

20. Поняття, категорії зайнятого населення і державні гарантії у сфері 

зайнятості. 

21. Законодавство про зайнятість населення.  

22. Поняття працевлаштування. Правові форми працевлаштування.  

23. Поняття підходящої роботи.  

24. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян.  

25. Правові відносини органів працевлаштування з громадянами.  

26. Права й обов’язки громадян, які звернулися з питаннями 

працевлаштування.  

27. Безробітні та їх правовий статус.  

28. Сторони і зміст трудового договору. 

29. Відмінність трудового договору від цивільно-правових угод про працю. 

30. Умови трудового договору (контракту) та їх правове значення.  

31. Порядок укладення трудового договору (контракту).  

32. Види трудових договорів: за строком дії, змістом, порядком укладення.  

33. Призначення випробування. Випробувальний термін.  

34. Юридичне оформлення трудового договору.  

35. Документи, що подаються при прийнятті на роботу. Трудова книжка 

працівника.  

36. Правові питання підготовки кадрів на виробництві.  

37. Види та зміна умов трудового договору.  

38. Поняття переведення на іншу роботу та його відмінність від 

переміщення.  

39. Загальні підстави та припинення трудового договору з ініціативи 

працівника та власника. 

40. Розірвання трудового договору з ініціативи осіб, які не є стороною 

трудового договору.  

41. Припинення трудових правовідносин.  

42. Оформлення звільнення і проведення розрахунку. Відсторонення від 

роботи. 

43. Поняття та види робочого часу. Поняття й види режиму робочого часу.  

44. Нормальна тривалість робочого часу. Скорочена тривалість робочого 

часу. Неповний робочий час.  

45. Особливості регулювання праці окремих категорій працівників.  

46. Поняття режиму робочого часу, порядок його встановлення.  

47. Робота за змінами. Вахтовий метод організації робіт. Гнучкі графіки 

роботи.  

48. Надурочна робота.  

49. Облік робочого часу. 

50. Поняття та види часу відпочинку. 

51. Щорічна основна відпустка. Види щорічної відпустки.  

52. Щорічна додаткова відпустка та її види.  

53. Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Відпустка для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку.  



54. Поняття, функції і принципи оплати праці.  

55. Поняття «заробітна плата», її структура. Мінімальна заробітна плата та 

індексація заробітної плати.  

56. Поняття системи оплати праці та її види. Порядок виплати заробітної 

плати.  

57. Нормування праці: норми виробітку, норми часу, норми обслуговування.  

58. Тарифна система оплати праці та її елементи: тарифні сітки, тарифні 

ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики 

(довідники). 

59. Преміювання працівників. 

60. Доплати і надбавки.  

61. Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення. 

62. Поняття внутрішнього трудового розпорядку.  

63. Відповідальність за порушення трудової дисципліни. Дисциплінарні 

стягнення та їх види.  

64. Поняття і функції матеріальної відповідальності, її відмінності від 

майнової відповідальності осіб в інших галузях права.  

65. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування. 

66. Поняття «охорона праці», її зміст.  

67. Організація охорони здоров’я та працездатності працівників на підприємстві. 

68. Охорона здоров’я жінок, неповнолітніх та осіб зі зниженою працездатністю. 

69. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. 

70. Травмування працівників та професійні захворювання. 

71. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.  

72. Правові питання організації професійного навчання.  

73. Поняття «трудові спори». Види та класифікація трудових спорів по видах.  

74. Правове становище незалежного посередника.  

75. Правове становище Національної служби посередництва і примирення.  

76. Примирна комісія, її склад і компетенція.  

77. Індивідуальні трудові спори та їх види.  

78. Розгляд трудових спорів у судовому порядку.  

79. Порядок вирішення колективних трудових спорів. 

80. Страйк як крайній засіб вирішення колективного трудового спору. 

Екзаменатор                                             Ігор МЛЕЧКО 

                                        

Голова циклової комісії          Юлія РЯБОКОНЬ



 


