
ПИТАННЯ 

для підготовки до заліку  

з дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» 

 

1. Трудове право як галузь трудових відносин. 

2. Поняття основних принципів трудового права України. 

3. Суб’єкти трудового права. 

4. Колективні договори та угоди. 

5. Поняття колективного договору. Порядок укладення колективного 

договору. 

6. Зміст колективного договору. 

7. Контроль за виконанням колективного договору і види 

відповідальності за невиконання його зобов'язань. 

8. Трудовий договір. Укладання трудового договору. 

9. Розірвання трудового договору. 

10.  Робочий час. Оплата праці в умовах неповного робочого часу.  

11.  Надурочні роботи. 

12.  Час відпочинку. 

13.  Види відпусток. 

14.  Щорічні відпустки та черговість їх надання. 

15.  Охорона праці жінок. 

16.  Охорона праці неповнолітніх. 

17.  Охорона праці осіб з інвалідністю та громадян похилого віку. 

18.  Трудова дисципліна та поняття внутрішнього трудового розпорядку 

як основи організації праці. 

19.  Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 

20.  Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків. Заходи 

стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування.  

21.  Юридична відповідальність за порушення трудових обов'язків. 

Поняття дисциплінарного проступку. 

22.  Матеріальна відповідальність за порушення вимог законодавства про 

охорону праці. 

23.  Позовна давність. 

24.  Відповідальність за заподіяну шкоду особам або організаціям 

відповідно до вимог Цивільного кодексу. 

25.  Способи відшкодування шкоди. 

26.  Адміністративна відповідальність. Види стягнень. 

27.  Адміністративні правопорушення в галузі законодавства про працю і 

охорону праці. 

28.  Адміністративні правопорушення в промисловості. 

29.  Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. 

30.  Ведення справ про адміністративні правопорушення у сфері охорони 

праці та пожежної безпеки. 

31.  Впровадження справ про адміністративні правопорушення. 

32.  Порядок притягнення до адміністративної відповідальності та права 

особи, що притягається до адміністративної відповідальності. 
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33.  Порядок оскарження постанови про адміністративне 

правопорушення. 

34.  Повноваження комісій по трудових спорах. 

35.  Вирішення трудових спорів судовими інстанціями. 

36.  Переведення на іншу роботу. 

37.  Законодавчі акти з охорони праці. 

38.  Закон України “Про охорону праці” та державна політика в галузі 

охорони праці. 

39.  Політика підприємства з питань охорони праці. 

40.  Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про 

працю. 

41.  Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про 

охорону праці. 

42.  Кримінальна відповідальність за порушення правил пожежної 

безпеки. 

43.  Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції. 

44.  Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб. 

45.  Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. 

46.  Злочини у сфері службової діяльності, що пов’язані з наданням 

публічних послуг. 

 

 

Доцент кафедри 

 БП та НС Євгеній СЕМЕНОВ 

 


