
ПРОГРАМА 

фахового випробування 

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

за спеціальністю 073 Менеджмент 

(освітньо-професійна програма Менеджмент організацій та адміністрування)  

(підготовка бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста) 

 

Фахові випробування проводиться з метою: 

- перевірки відповідності знань, умінь та навичок вступників програмовим 

вимогам; 

- виявлення та оцінки рівня навчальних досягнень вступників; 

- оцінки ступеня підготовленості вступників на навчання в Університет за 

програмою підготовки бакалавра спеціальності 073 Менеджмент (освітньо-професійна 

програма Менеджмент організацій та адміністрування) (на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста).  

Зміст програми фахового випробування визначається фаховою атестаційною 

комісією відповідно до змісту та рівня підготовки вступників. 

 

 

Завдання фахових випробувань полягає у тому, щоб оцінити вступників: 

 

 знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 

лідерства; 

 навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень; 

 вміння описувати зміст функціональних сфер діяльності організації; 

 вміння виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень; 

 вміння виявляти навички організаційного проектування; 

 вміння застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації; 

 вміння демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи; 

 вміння показувати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування 

персоналу організації; 

 вміння пояснювати, аналізувати та здійснювати комунікацію у різних 

сферах діяльності організації; 

 вміння оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації; 

 вміння демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та 

письмовій формі державною та іноземною мовами; 

 вміння ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди 

до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації; 

 вміння демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до 

різноманітності та між культурності; 

 вміння демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним; 



 виконання дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера. 

 

 

Назва розділу, теми ЗМІСТ 

 

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

Розділ 1. Загальні принципи системи оподаткування, облікове забезпечення 

звітності за основними податками 

Система оподаткування та 

основні засади обліку і 

звітності в оподаткуванні 

Нормативне регулювання звітності та оподаткування в 

Україні. Поняття податку та збору. Види податків і зборів. 

Платники податків, податкові агенти. Податкові періоди та 

терміни подачі декларацій і сплати податків в бюджет. Види 

перевірок. 

Облікове забезпечення  і звітність за  

податком на прибуток 

підприємств 

 

Платники податку на прибуток. Об'єкт оподаткування 

податком на прибуток та порядок визначення доходів, їх 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Склад 

витрат, порядок їх визнання та відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку. Методи нарахування амортизації, 

об’єкти амортизації та її бухгалтерський облік. Податкова база, 

ставки податку та порядок обчислення податку на прибуток. 

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства. 

Спрощена податкова декларація з податку на прибуток 

підприємств, оподатковуваний податком за нульовою ставкою. 

Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати 

консолідованого податку на прибуток підприємств.  

Бухгалтерський облік авансових платежів податку на 

прибуток. 

Облікове забезпечення  і звітність за податком на додану вартість Реєстрація платників ПДВ, об’єкти  та ставки 

оподаткування. Звітні (податкові) періоди та строки 

подання декларацій. Податкове зобов’язання  і податковий 

кредит: визначення, визнання, та база оподаткування. 

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових 

накладних. Порядок складання податкової накладної з ПДВ. 

Порядок складання уточнюючих розрахунків з ПДВ. 

Бухгалтерський облік ПДВ. Порядок заповнення податкової 

декларації з ПДВ в частині податкових зобов’язань. 

Порядок заповнення податкової декларації з ПДВ в частині 

податкового кредиту. Порядок складання та подання 

податкової звітності з ПДВ. 

Облікове забезпечення і 

звітність за 

загальнообов'язковим 

державним соціальним 

страхуванням 

Реєстрація платників збору, об’єкти та ставки нарахування 

збору. Платники єдиного внеску  та їх облік. База 

нарахування єдиного внеску, його розмір та пропорції його 

розподілу за видами загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. Порядок обчислення і сплати 

єдиного внеску.  Порядок формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Виправлення помилок. 



Розділ 2.Обліковое забезпечення і звітність за іншими податками 
Облікове забезпечення і 

звітність з податку на 

доходи фізичних осіб, 

військового збору 

Об’єкт та база оподаткування ПДФО. Доходи, які не 

включаються до розрахунку загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу. Податкова знижка щодо ПДФО, 

порядок її розрахунку. Ставки податку та їх розрахунок. 

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) 

ПДФО до бюджету. Перерахунок ПДФО та податкові 

соціальні пільги. Облік і звітність з ПДФО. 

Облікове забезпечення і 

звітність за іншими 

загальнодержавними 

податками і зборами 

Платники екологічного податку та податкові агенти. 

 Об'єкт, база оподаткування та ставки податку. Порядок його 

обчислення. Порядок подання податкової звітності, сплати 

податку та його облік. Рентна плата за користування 

радіочастотним ресурсом України. Рентна плата за спеціальне 

використання води. Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів. 

Облікове забезпечення і 

звітність за місцевими  

податками і зборами 

Сутність і склад  місцевих податків і зборів. Податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники 

податку,  об’єкти, база оподаткування та ставки податку. 

Пільги із сплати податку. Облік і звітність щодо податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Плата за 

землю: платники податку, об’єкти, база оподаткування та 

ставки податку. Особливості встановлення ставок 

земельного податку. Пільги щодо сплати податку за землю 

та земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню. 

Облік і звітність щодо плати за землю. 

Облік і звітність в 

оподаткуванні суб’єктів 

підприємницької діяльності, 

що обрали спеціальний 

податковий режим 

Правові засади застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності, а також справляння 

єдиного податку. Порядок визначення доходів, їх склад для 

платників першої-третьої груп. Об’єкт та база 

оподаткування  для платників четвертої групи. Ставки 

єдиного податку, податковий звітний період. Порядок 

нарахування та строки сплати єдиного податку. Ведення 

обліку і складання звітності платниками єдиного податку. 

Особливості нарахування, сплати та подання звітності з 

окремих податків і зборів платниками єдиного податку.  

Адміністрування податків і 

зборів(обов’язкових 

платежів) 

Види відповідальності платника податку за порушення 

податкового законодавства. Порядок узгодження сум 

податкових зобов’язань та оскарження рішень 

контролюючих органів. Податковий борг і порядок його 

погашення. Пеня, її сутність  і порядок обчислення. 

Штрафні санкції. 

 

МАРКЕТИНГ 

 

Розділ 1. Теоретичні основи маркетингу 

Сутність маркетингу та його 

сучасна концепція 
Сутність маркетингу та його визначення. Еволюція 

концепцій маркетингу. 

Основні функції маркетингу. Потреба як основна ідея 

маркетингу. Попит. Основні 

види попиту. Суб’єкти маркетингу, їх класифікація. 

Маркетингове середовище 

підприємства 
Фактори й показники маркетингового макросередовища. 

Фактори та показники маркетингового мікросередовища. 

Процес та методи аналізу маркетингового середовища 



Система та характеристики 

сучасного маркетингу. 
Основні види маркетингу. Зовнішнє маркетингове 

середовище, його основні складові. Внутрішнє 

маркетингове середовище, його основні складові. Сутність 

ринку, основні його типи. Кон’юнктурні дослідження та 

основні показники, що характеризують ринок. 

Інформаційне забезпечення 

маркетингової діяльності 

підприємства. 

Види та характеристики маркетингової інформації. 

Розділ 2. Зміст та процес маркетингу 

Маркетингові дослідження Сутність маркетингових досліджень. Основні вимоги до 

маркетингових досліджень. Основні види маркетингових 

досліджень. Процедура проведення маркетингових 

досліджень. Сегментування споживчого ринку. Оцінка 

привабливості сегмента. Маркетингові інформаційні 

системи. Загальна оцінка вторинної та первинної 

інформації. 

Розробка стратегії 

маркетингу 
Процес стратегічного маркетингового планування. Моделі 

прийняття стратегічних рішень. Види маркетингових 

стратегій. 

Маркетингова товарна 

політика 
Поняття товару, його класифікація. Сутність послуги як 

товару та особливості маркетингу послуг. Якість товару, 

рівні його якості. Показники якості товару. Упаковка 

товару. Поняття асортименту товарів. Товарна 

номенклатура підприємства. 

Розділ 3. Види маркетингової діяльності підприємства 

Маркетингова цінова 

політика 
Сутність маркетингової цінової політики. Основні цілі 

ціноутворення. Основні функції ціни. Основні види цін 

Маркетингова політика 

комунікацій 
Сутність маркетингової політики комунікації. Основні та 

синтетичні комунікаційні засоби. Процес маркетингової 

комунікації. Основні елементи процесу маркетингової 

комунікації. 

Комплекс маркетинговий 

комунікацій. 
Комплекс просування товару. Основні цілі просування. 

Основні підходи при складанні бюджету просування. 

Оцінка комплексу просування. Реклама та її основні види. 

Стимулювання збуту. Персональний продаж. Паблік  

рилейшнз, його основні цілі. Прямий маркетинг. Виставки 

та спонсорство. Інтегровані маркетингові комунікації в 

місцях продажу товару 

Маркетингові стратегії 

сегментації та вибору 

цільового ринку 

Виникнення, суть і зміст STP-маркетингу. Фактори та 

критерії сегментації ринку. Маркетингові стратегії 

охоплення ринку. Процес оцінювання цільового сегмента. 

Зміст та процедура позиціювання товару на ринку. Стратегії 

позиціювання 

 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Розділ 1. Система менеджменту організації 

Поняття і сутність 

менеджменту 

Організація як об`єкт управління. Поняття “організація”. 

Ознаки та загальні риси організацій як об'єктів управління. 

Поділ праці в організації та необхідність управління. 

Організація як відкрита система. Зовнішнє та внутрішнє 



середовище організації. Базові моделі організації та 

відповідні до них концепції управління організацією. 

Еволюція поглядів на сутність менеджменту. 

Співвідношення категорій “управління”, “менеджмент”, 

“адміністрування”, “керування”. Емпіричний підхід до 

менеджменту. Управління як наука і мистецтво. Функції 

менеджменту. Цикл менеджменту. Сучасне тлумачення ролі 

і сутності менеджменту. Менеджери в організації. Ознаки 

діяльності менеджера. Розподіл управлінської праці. Сфери 

менеджменту. Рівні менеджменту. Ролі менеджера в 

організації за Г. Мінцбергом. Якості, необхідні менеджерам. 

Перспективна модель менеджера. 

Розвиток науки управління Виникнення науки менеджменту та напрямки еволюції 

управлінської думки. Передумови виникнення науки 

управління. Підходи до класифікації напрямків розвитку 

науки управління. Загальна характеристика еволюції 

наукових підходів до управління організаціями. Ранні теорії 

менеджменту. Класична теорія менеджменту (школа 

наукового управління й адміністративна школа управління): 

напрямки і цілі досліджень; основні здобутки; значення для 

сучасної практики; обмеженість. Неокласична теорія 

менеджменту (школа людських стосунків та школа 

організаційної поведінки): спрямованість досліджень; 

внесок у розвиток науки управління; основні недоліки. 

Кількісна теорія менеджменту: основні ідеї; внесок у 

розвиток теорії управління; напрямки використання 

досягнень. Інтегровані підходи до управління. Спільні риси 

інтегрованих підходів до управління. Сутнісна 

характеристика процесного, системного та ситуаційного 

підходів до управління: основні ідеї; внесок у розвиток 

науки управління; практичне застосування. 

Основи теорії прийняття 

управлінських рішень. 

Методи обґрунтування 

управлінських рішень 

Поняття і моделі прийняття рішень. Розширене та вузьке 

розуміння категорії прийняття рішень ”. Місце прийняття 

рішень у процесі управління. Моделі теорії прийняття 

рішень: класична; поведінкова; ірраціональна. Процес 

прийняття рішень. Інтуїтивна та раціональна технології 

прийняття рішень. Етапи раціональної технології прийняття 

рішень: діагноз проблеми; накопичення інформації про 

проблему; опрацювання альтернативних варіантів; оцінка 

альтернатив; прийняття рішення. Людський та 

організаційний фактори у процесі прийняття рішення. 

Індивідуальне та групове прийняття рішень (модель Р. 

Роскіна, модель Врума-Йеттона, модель Врума-Джаго). 

Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. 

Класифікація методів творчого пошуку альтернативних 

варіантів. Методи індивідуального творчого пошуку 

альтернатив. Методи колективного творчого пошуку 

альтернатив. Методи активізації творчого пошуку 

альтернативних варіантів. Класифікація методів 

обґрунтування управлінських рішень. Кількісні та якісні 

методи. Можливості та сфери застосування аналітичних, 

статистичних, теоретико-ігрових методів та методів 

математичного програмування. Інструменти обґрунтування 

управлінських рішень. Кількісні та якісні методи 



прогнозування. Сутнісна характеристика методу “платіжної 

матриці”. Побудова “дерева рішень” та вибір оптимального 

варіанту. 

Ефективність управління Ефективність діяльності організації. Поняття “організаційна 

ефективність”. Видова класифікація ефективності 

організації: індивідуальна, групова, загальноорганізаційна. 

Особливості оцінки ефективності діяльності організації. 

Підходи до вивчення організаційної ефективності: цільовий; 

системний; параметричний, з урахуванням фактора часу. 

Критерії ефективності організаційної діяльності. 

Ефективність управління. Поняття “ефективність 

управління”. Підходи до визначення ефективності 

управління: цільовий; функціональний; композиційний; 

множинний; поведінковий. Показники ефективності 

управлінської діяльності. Напрямки підвищення 

ефективності управління організацією. 

Розділ 2. Процес управління на підприємстві 

Планування в організації Поняття і сутність планування в системі управління. 

Поняття “планування”. Місце планування серед функцій 

управління. Основні елементи системи планування. Етапи 

процесу планування: визначення цілей; розробка стратегії; 

надання стратегії конкретної форми. Типи планів в 

організації. Стратегічні та оперативні плани. 

Короткотермінові та довготермінові плани. Завдання та 

орієнтири. Ситуаційні фактори планування. Цілі 

управлінського планування. Поняття “мета” в управлінні та 

класифікація цілей організації. Вимоги до вірно 

сформульованих цілей. Традиційний процес постановки 

цілей. Концепція управління за цілями (концепція МВО): 

сутність, основні етапи, переваги та недоліки. Стратегічне 

планування в організації. Поняття “стратегія”. Елементи 

стратегії. Рівні стратегії: загальнокорпоративна стратегія; 

стратегія бізнесу; функціональна стратегія; піраміда 

стратегій. Процес стратегічного планування: визначення 

місії фірми; зовнішній та внутрішній аналіз; SWOTаналіз; 

визначення конкретних цілей діяльності організації; аналіз 

стратегічних альтернатив та вибір стратегії. Методи вибору 

загальнокорпоративної стратегії. 

Організація як функція 

управління 

Сутність функції організації та її місце в системі 

управління. Поняття “організація” та “організаційна 

діяльність”. Основні складові організаційної діяльності. 

Організаційна структура як результат організаційної 

діяльності: ступінь складності; ступінь формалізації; 

ступінь централізації. Поняття “схема організаційної 

структури управління”. Основи теорії організації. Загальна 

характеристика класичної теорії організації: універсальні 

принципи управління А. Файоля; модель “ідеальної 

бюрократії” М. Вебера. Поведінковий підхід в теорії 

організації: системи організації за Р. Лайкертом. 

Ситуаційний підхід в теорії організації: основні результати 

дослідження впливу технології, розмірів організації, 

зовнішнього середовища і стратегії на організаційну 

структуру. Сучасні напрямки розвитку теорії організації. 

Основи організаційного проектування. Сутнісна 



характеристика проектування робіт в організації. Методи 

проектування і перепроектування робіт в організації. 

Основні положення моделі характеристик роботи Хекмена-

Олдхема. Поняття, принципи класифікації та базові схеми 

департаменталізації. Делегування повноважень: поняття; 

елементи процесу 8 делегування; типи повноважень 

(лінійні, штабні, функціональні). Централізація і 

децентралізація. Діапазон контролю і фактори, що 

впливають на його величину. Висока і плоска структури 

організації. Механізми вертикальної і горизонтальної 

координації робіт і видів діяльності в організації. 

Мотивація Поняття і сутність мотивації. Мотивація як фактор 

забезпечення успіху діяльності організації. Поняття 

"потреби", "спонукання", "стимули", "мотивація". 

Внутрішнє і зовнішнє винагородження. Сутність 

мотивування. Зміст основних етапів і послідовність їх 

реалізації в моделі процесу мотивації. Теорії змісту 

мотивації. Сутність змістовного підходу до вивчення 

мотивації. Основні положення ключових теорій змісту 

мотивації: теорії ієрархії потреб А. Маслоу, теорії ERG К. 

Альдерфера, теорії набутих потреб Д. МакКлелланда, теорії 

“мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга. Метод збагачення 

праці. Порівняльний аналіз теорій змісту мотивації. Теорії 

процесу мотивації. Концепція процесного підходу до 

вивчення мотивації. Сутнісна характеристика основних 

теорій процесу мотивації: теорії сподівань В. Врума, теорії 

справедливості С. Адамса, комплексної теорії мотивації 

Портера-Лоулера. Практична цінність теорій процесу 

мотивації. Проблеми мотивації в сучасній практиці 

управління. 

Управлінський контроль Поняття та процес контролю. Поняття “контроль” та його 

місце в системі управління. Етапи процесу контролю: 

вимірювання процесів; порівняння реального виконання із 

стандартами; оцінка та реакція. Модель процесу контролю. 

Види управлінського контролю: попередній; поточний; 

заключний. Порівняльна характеристика видів 

управлінського контролю. Класифікація інструментів 

управлінського контролю. Фінансовий контроль та його 

основні складові. Сутність та складові операційного 

контролю. Контроль поведінки працівників: модель; методи 

оцінки реального виконання; прямий управлінський 

контроль; замінники прямого управлінського контролю. 9 

Ефективність контролю. Основні характеристики 

ефективної системи контролю. Дисфункціональний ефект 

системи контролю та методи його подолання. 

Лідерство Поняття та природа лідерства. Співвідношення категорій 

“вплив”, “влада”, “залежність”, “лідерство”. Класифікація 

джерел влади в організації за Дж. Френчем та Б. Рейвеном. 

Модель джерел влади К. Хейлса. Лідерство як механізм 

сполучення різних джерел влади. Порівняльна 

характеристика менеджера і лідера. Теорія особистих 

якостей лідера. Основна ідея і завдання підходу до вивчення 

лідерства з позицій особистих якостей. Шкала 

найсуттєвіших характеристик лідера за Є. Гізеллі. 



Класифікація особистих якостей успішних керівників за Р. 

Стогділлом. Основні результати досліджень теорії 

особистих якостей лідера. Концепції поведінки лідера. 

Поняття “стиль керування” та “діапазон стилів керування”. 

“Теорія Х” і “Теорія Y” Д. МакГрегора. Автократичний і 

демократичний стилі керування. Концепція трьох стилів 

керування К. Левіна. Двофакторна модель лідерства вчених 

університету штату Огайо. Концепція лідерства Р. 

Лайкерта. Модель типів управління Р. Блейка та Дж. 

Моутон. Висновки за результатами досліджень 

поведінкових концепцій лідерства. Концепції ситуаційного 

лідерства. Загальна характеристика ситуаційного підходу до 

лідерства. Континуум лідерської поведінки Танненбаума-

Шмідта. Модель ситуаційного лідерства Ф. Фідлера. 

Модель ситуаційного лідерства П. Херсі і К. Бланчарда. 

Модель "шлях-мета" Хауса Мітчелла. Основні здобутки 

ситуаційного підходу до вивчення лідерства. Сучасні 

концепції лідерства. Сучасні підходи до лідерства як 

поєднання традиційних та ситуаційного підходів. Концепція 

атрибутивного лідерства. Модель харизматичного 

лідерства. Концепція перетворюючого (трансформуючого) 

лідерства. Інтерактивні та сервісні керівники. 

Комунікації в управлінні Поняття і процес комунікації. Поняття “комунікація” та її 

роль в системі управління організацією. Елементи 

комунікації (відправник, одержувач, повідомлення, канал 

комунікації, перешкоди комунікації). Модель процесу 

комунікації. Зміст основних етапів процесу комунікації 

(формування концепції комунікації, кодування, передавання 

повідомлення по каналу комунікації, декодування, 

інтерпретація та оцінка повідомлення, зворотний зв’язок). 

Міжособові та організаційні комунікації. Поняття 

"міжособові" та "організаційні" комунікації. Усна, письмова 

та невербальна комунікації, їх форми, переваги та недоліки. 

Ситуаційна модель вибору носія інформації Ленгела-Дафта. 

Формальні та неформальні організаційні комунікації. Види 

10 формальних комунікацій: нисхідні, висхідні, 

горизонтальні. Роль неформальних комунікацій в системі 

управління. Поняття "комунікаційна мережа". Типи 

комунікаційних мереж в групах. Централізовані й 

децентралізовані комунікаційні мережі. Модель вибору 

типу комунікаційної мережі в групі. Мережі неформальної 

комунікації. Відкриті комунікації та діалог. Управління 

організаційними комунікаціями. Індивідуальні перешкоди 

на шляху ефективної комунікації. Організаційні 

комунікативні бар’єри. Шляхи подолання перешкод до 

ефективної комунікації. Модель вибору стилю комунікації. 

Розвиток індивідуальних навичок комунікації. 

ПРАВОЗНАВСТВО 

Розділ 1 . Теорія держави і права 

Держава: основні поняття Поняття та ознаки держави. Теорії походження держави. 

Суверенітет. Функції держави. Форми реалізації функцій 

держави. Форми держави: форма правління, форма 

державного устрою, політичний режим. Механізм (апарат) 

держави. Теорія розподілу влад. Правова держава. 



Право: основні поняття Поняття та ознаки права. Джерела права. Право в 

об’єктивному і суб’єктивному значенні. Функції і принципи 

права. Право в системі соціальних норм. Право і мораль. 

Норма права: поняття, структура, види. Система права. 

Форми (джерела) права. Закони і підзаконні нормативно-

правові акти. Правовідносини: поняття, ознаки, склад. 

Юридичні факти. Правомірна поведінка, правопорушення, 

юридична відповідальність. 

Розділ 2. Характеристика окремих галузей права 

Основи конституційного 

права 

Конституційне право як галузь права. Конституційні 

правовідносини. Основи конституційного ладу в Україні. 

Конституція України – Основний Закон держави. Правові 

засади громадянства: поняття, підстави набуття та 

припинення. Права, свободи та обов’язки людини та 

громадянина. Правовий статус і повноваження Верховної 

Ради України. Правовий статус і повноваження Президента 

України. Правовий статус і повноваження Кабінету 

Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та 

місцевих органів виконавчої влади. Поняття місцевого 

самоврядування. Органи місцевого самоврядування в 

Україні, їх повноваження. 

Судоустрій та 

правоохоронні органи. 

Судова система України. Статус Конституційного Суду 

України. Статус судів загальної юрисдикції: структура і 

компетенція. Верховний Суд України. Правоохоронна 

діяльність. Правоохоронні органи України та їх функції. 

Прокуратура України. Органи внутрішніх справ: система, 

структура. Національна поліція. Органи юстиції: система, 

повноваження. Адвокатура України. Нотаріат в Україні. 

Правовий статус Служби безпеки України. 

Основи трудового права Трудове право як галузь права. Суспільні відносини, що 

складають предмет трудового права. Суб’єкти трудових 

правовідносин. Поняття і зміст трудового договору. 

Трудовий контракт як особлива форма трудового договору. 

Порядок укладання трудового договору. Підстави 

припинення трудового договору. Підстави розірвання 

трудового договору за ініціативою працівника. Підстави 

розірвання трудового договору за ініціативою власника або 

уповноваженого ним органу. Робочий час і час відпочинку. 

Трудова дисципліна і дисциплінарна відповідальність. 

Матеріальна відповідальність учасників трудових 

правовідносин. Індивідуальні та колективні трудові спори. 

Основи цивільного права Цивільне право як галузь права. Принципи цивільного 

права України. Джерела цивільного права України. Цивільні 

правовідносини, їх класифікація. Об’єкти цивільних 

правовідносин. Суб’єкти цивільного права. Фізичні особи 

як суб’єкти цивільного права. Цивільна правоздатність та 

дієздатність фізичних осіб. Визнання громадянина 

недієздатним або обмежено дієздатним. Юридичні особи як 

суб’єкти цивільного права. Види юридичних осіб. Право 

власності: поняття та зміст. Форми права власності. 

Цивільно-правовий захист права власності. Зобов’язання: 

поняття та види. Цивільно-правові договори. Цивільно-

правова відповідальність. Спадкове право. 



Основи сімейного права Сімейне право як галузь права. Шлюб: поняття та зміст. 

Порядок та умови укладення шлюбу. Особисті права та 

обов’язки подружжя. Майнові права та обов’язки 

подружжя. Умови визнання шлюбу недійсним. Поняття та 

порядок припинення шлюбу. Опіка та піклування. 

Основи міжнародного права Міжнародні відносини і міжнародне право. Сутність, 

джерела і система міжнародного права. Співвідношення 

міжнародного і конституційного права. Суб’єкти 

міжнародного права. Основні принципи міжнародного 

права. Право міжнародних договорів. Міжнародні 

організації. Міжнародні конференції. Відповідальність в 

міжнародному праві. Права людини і міжнародне право. 

Міжнародна співпраця у боротьбі зі злочинністю. 

Міжнародно-правові способи вирішення міжнародних 

суперечок. 

Поняття міжнародного приватного права. Суб’єкти 

міжнародного приватного права. Джерела міжнародного 

приватного права. 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

Розділ 1. Організація обліку і оподаткування 

Організація обліку і 

оподаткування за видами 

економічної діяльності 

Поняття суб’єкта господарювання та його характеристика. 

Права та обов’язки суб’єктів господарювання. Класифікація 

видів суб’єктів господарської діяльності. Класифікація 

видів економічної діяльності та підприємств за видами 

економічної діяльності. Нормативно-правове забезпечення 

обліку та оподаткування діяльності підприємств. 

Концептуальні основи оподаткування суб’єктів 

господарювання. Види систем оподаткування. Порядок 

вибору форми обліку та системи оподаткування суб’єкта 

господарської діяльності. Переваги та недоліки загальної та 

спрощеної системи обліку та оподаткування. 

Особливості обліку та 

оподаткування виробників 

сільськогосподарської 

продукції 

Податкова політика в аграрному секторі економіки України. 

Класифікація видів діяльності сільгоспвиробників. 

Спеціальний режим оподаткування виробників 

сільськогосподарської продукції. Об’єкт, база та ставки ЄП 

для сільськогосподарських товаровиробників. Особливості 

бухгалтерського обліку у сільськогосподарському 

виробництві. Облік довгострокових та поточних 

біологічних активів. Особливості обліку витрат на 

виробництво та калькулювання собівартості продукції 

основного і допоміжного виробництва. Облік готової 

продукції та її реалізації. 

Облік та оподаткування 

діяльності підприємств 

будівельної галузі 

Податкове стимулювання діяльності будівельних 

підприємств України. Особливості оподаткування 

підприємств будівельної галузі за довгостроковими 

контрактами. Порядок оподаткування будівельно-

монтажних робіт під час будівництва доступного житла. 

Особливості оподаткування податком на додану вартість 

операцій з поставки житла. Пільгове оподаткування 

інвестиційних проектів будівництва. Особливості 

будівельного виробництва та їх вплив на організацію 

обліку. Облік витрат та доходів у підрядника та 

забудовника. 



Особливості 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування в 

торговельних підприємствах  

Оподаткування діяльності торгівельних підприємств. 

Особливості нарахування та сплати ПДВ при переміщенні 

товарів через кордон. Порядок нарахування та сплати 

акцизного та інших податків торгівельними 

підприємствами. Облік на підприємствах роздрібної та 

оптової торгівлі. Облік експортно-імпортних операцій. 

Особливості обліку бартерних операцій. 

Особливості обліку та 

оподаткування 

транспортних компаній 

Правові засади транспортно-експедиторської діяльності 

суб’єктів господарювання. Особливості оподаткування 

транспортно-експедиторської діяльності податком на 

прибуток. Особливості оподаткування поставки 

транспортно-експедиторських послуг податком на додану 

вартість. Галузеві особливості автотранспорту та їх вплив 

на організацію обліку. Особливості  обліку доходів, витрат 

та калькулювання продукції (послуг) автотранспортних 

підприємств 

Облік та оподаткування 

діяльності страхових 

організацій 

Податкове регулювання діяльності суб’єктів ринку 

фінансових послуг. Оподаткування страхових компаній. 

Особливості оподаткування ломбардної діяльності. Облік 

операцій у страховика та перестрахувальника. Облік витрат 

і доходів та визначення фінансових результатів страхової 

діяльності. Облік ломбардних операцій. 

Облік та оподаткування 

неприбуткових організацій 

та установ 

Пільгове оподаткування неприбуткових організацій та 

установ. Особливості оподаткування кредитних спілок, як 

неприбуткових організацій. Оподаткування профспілкових 

організацій. Оподаткування об’єднань співвласників багато 

квартирного будинку та житлово-будівельних кооперативів.  

Діяльність житлово-комунального господарства (ЖКГ) як 

об’єкт бухгалтерського обліку. Облік доходів та витрат 

підприємств житлово-комунального господарства. Облік в 

об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів. 
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