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I. Загальна частина 

Комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом передбачає виконання 

індивідуального завдання, як комплексної перевірки рівня знань, умінь та навичок 

здобувача вищої освіти, які він повинен продемонструвати для підтвердження 

відповідності набутих ним компетентностей до стандартів вищої освіти. 

До атестації у формі комплексного кваліфікаційного екзамену допускають 

здобувачів вищої освіти, які успішно завершили теоретичний курс навчання та виконали 

усі види практичної підготовки, передбачені навчальним планом. 

 Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь і навичок магістра, ступеня 

сформованості професійних компетенцій є тести . Форма комплексного кваліфікаційного 

екзамену письмова. Максимальна тривалість тестової (письмової) компоненти 

комплексного кваліфікаційного екзамену становить дві астрономічні години. 

Мета – виявити рівень теоретичної та практичної підготовки, готовність 

випускника працювати на посадах помічника голови суду, секретаря суду, державного 

виконавця, консультанта нотаріуса,  інспектора відділу реєстрації актів цивільного стану, 

юрисконсульта підприємства, інспектора відділу соціального захисту населення, 

інспектора відділу працевлаштування, інспектора відділу кадрів, інспектора митниці 

тощо.  

Комплексний кваліфікаційний екзамен включає навчальні дисципліни, визначені 

ОПП магістра за спеціальністю 8.03040101, а саме: податкове право; проблеми боротьби з 

організованою злочинністю, корупцією і шляхи запобігання їм; аудит та бухгалтерське 

облікове право; право соціального забезпечення. 

На комплексному кваліфікаційному екзамені майбутній фахівець повинен знати: 

–   правові проблеми боротьби з організованою злочинністю, корупцією та заходи щодо її 

попередження;  

–  податкове право; право соціального забезпечення; аудит та бухгалтерське облікове 

право;  

–  зміст нормативних актів вищезазначених галузей за станом на 01.09. 2015 р.; 

– основні терміни і поняття, які вивчаються в курсах юридичних дисциплін й 

використовуються у повсякденній юридичній практиці. 

На комплексному кваліфікаційному екзамені майбутній фахівець повинен вміти: 

–  всебічно, ґрунтовно, аргументовано висвітлювати теоретичні питання вищезазначених 

навчальних дисциплін;    

–  використовувати теоретичні знання у розв’язанні конкретних практичних задач. 

    Інформаційною базою формування засобів об’єктивного контролю ступеня 

досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки є змістові модулі програм 

навчальних дисциплін, що формують систему компетенцій магістра та виносяться на 

державну атестацію. 

       Програма комплексного кваліфікаційного екзамену складена у відповідності до вимог 

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (затверджена вченою радою 

ДНУ ім О.Гончара 14 травня 2015 року, Протокол № 11). 

 Комплекс засобів оцінювання, що формується ВНЗ самостійно, за кількісними та 

якісними параметрами повинен бути репрезентативним, охоплювати весь масив змістових 

модулів програми комплексного кваліфікаційного екзамену. Програми комплексного 



кваліфікаційного екзамену ВНЗ відтворюють основні функціональні складові 

компетентнісної моделі магістра зі спеціальності 8.03040101 Правознавство, відповідає 

принципам  наукової наповненості, інформативності, інноваційності, спрямовані на 

вирішення теоретико-методологічних завдань і управлінських рішень відповідно до 

узагальненого об’єкта діяльності.  

  

ІІ.  ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

1.  ПОДАТКОВЕ ПРАВО 

 

1. Предмет і метод податкового права. Сутність податкових норм та 

податкових правовідносин 

Поняття податкового права. Предмет і метод податкового права. 

Податкові правовідносини. Їх особливості. Система податкових 

правовідносин. Сутність податкової норми. Її особливості. Класифікація 

податкових норм. Структура податкової норми. 

 

2. Система і джерела податкового права 

Податкове право як інститут фінансового права. Відносини податкового 

права з окремими галузями права. Джерела податкового права. Класифікація 

джерел податкового права. 

 

3. Правові основи податкової системи України. Поняття податку 

Податок як правова категорія. Функції податку. Принципи податку.  

Ознаки податку. Співвідношення податку і збору. Поняття податкової 

системи держави.  Принципи податкової системи. 

 

4. Права та обов'язки суб'єктів податкових правовідносин. Правова 

характеристика податкового зобов'язання та податкового боргу 

Правова характеристика обов'язків платників (організаційні; 

розрахункові; по перерахунку податків). Права платника податків. 

Повноваження податкових органів.  Поняття податкового зобов'язання та 

податкового боргу.  Виконання податкових зобов'язань. Погашення 

податкового боргу платника податків. Способи забезпечення виконання 

податкових зобов'язань (податкова застава, пеня, адміністративний арешт 

майна платника податків). 

 

5. Податковий контроль в Україні 

Загальна характеристика податкового контролю. Способи здійснення 

податкового контролю. Види та методи податкового контролю. 

 

 

 

 



6. Відповідальність за порушення податкового законодавства 

Підстави податкової відповідальності. Податкові правопорушення. Їх 

класифікація. Фінансова відповідальність. Адміністративна та кримінальна 

відповідальність. 

 

7. Прямі податки у податковій системі України 

Підсистема прямих податків. Характеристика прямих податків. Податок 

на прибуток підприємств. Платник, об'єкт, ставка, пільги. Склад валових 

витрат.. Податковий облік. Порядок нарахування та строки сплати.  

          

8. Непрямі податки у системі оподаткування України 

Підсистема непрямих податків. Характеристика непрямих податків. 

Податок на додану вартість.  Платник, об'єкт, ставка, пільги.  Акцизний 

податок.  Платник, об'єкт, ставка, пільги по акцизному податку. 

     

9. Оподаткування фізичних осіб 

Система податків з населення. Податок з фізичних осіб. Платник, об'єкт, 

ставка, пільги. Оподаткування окремих видів операцій. Державний реєстр 

фізичних осіб – платників податків. 

       

10. Місцеві податки та збори 

Система місцевих податків і зборів. Види податків і зборів. Спрощена 

система оподаткування, обліку та звітності (єдиний податок). Платники 

податку. Ставки та порядок сплати. 

 

 

2. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ  З  ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ, 

КОРУПЦІЄЮ І  ШЛЯХИ  ЗАПОБІГАННЯ ЇМ 

 

1. Характеристика організованої злочинності 

Ознаки організованої злочинності. Економічні функції організованої 

злочинності. 

 

2. Об’єктивні ознаки корупційної злочинності 

Об’єкт корупційної злочинності. Об’єктивна сторона корупційної 

злочинності. Предмет корупційної злочинності. 

 

3. Суб’єктивні ознаки корупційної злочинності 

Суб’єкт корупційної злочинності. Суб’єктивна сторона корупційної 

злочинності. 

 

4. Витоки економічної злочинності 

Основні ознаки та структура економічної злочинності. Особливості 

економічної злочинності. Розмежування поміж організованою та 

економічною злочинністю. 



 

5. Класифікація причин злочинності при вчиненні корупційних злочинів 

Класифікація причин злочинності за змістом та природою. 

Класифікація причин злочинності за рівнем та механізмом дії. 

 

6. Організована економічна злочинність в Україні 

Поняття та особливості організованої економічної злочинності в 

Україні Пріоритетні напрями організованої економічної злочинності. 

 

7. Правова природа та складові корупції – особливо негативного 

сучасного явища 

Форми та причини корупції в Україні. Наслідки вчинення корупційної 

злочинності. 

 

8. Характеристика злочинності у сфері тіньової економіки 

Чинники поширення тіньової економіки. Негативні складові тіньової 

економіки 

 

9. Профілактика та заходи протидії корупції, організованій економічній 

злочинності та тіньовій економіці 

Загальний, спеціальний та індивідуальний рівень профілактики. Види, 

форми та наслідки корупційної поведінки. 

 

10. Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у боротьбі з 

організованою злочинністю, корупцією та тіньовою економікою 

Зарубіжний досвід у протидії організованій корупційній злочинності та 

тіньовій економіці. Міжнародні норми й принципи запобігання організованій 

злочинності, корупції та тіньовій економіці. 

 

 

3. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Поняття права соціального забезпечення 

Поняття, предмет і метод права соціального забезпечення. Загальна 

характеристика принципів права соціального забезпечення. Поняття і 

загальна характеристика джерел права соціального забезпечення 

 

2. Правовідносини з права соціального забезпечення 

Поняття та загальна характеристика соціально-забезпечувальних 

правовідносин та підстави їх виникнення. Процедурні та соціально-страхові 

правовідносини за правом соціального забезпечення 

 

 

 



3. Соціальні ризики: поняття, правове забезпечення, встановлення та 

підтвердження 

Поняття, ознаки та види соціальних ризиків. Непрацездатність як 

соціальний ризик. Загальна характеристика постійної та стійкої 

непрацездатності. Поняття безробіття, часткового безробіття. Порядок 

визнання громадянина безробітним 

 

4. Суб'єкти права соціального забезпечення 

Загальна характеристика суб'єктів права соціального забезпечення. 

громадяни як суб'єкти, що отримують соціальне забезпечення. Державні 

органи як суб'єкти права соціального забезпечення. 

 

5. Страховий стаж і вислуга років 

Поняття і юридичне значення трудового (страхового) стажу. Порядок 

обчислення стажу роботи. 

 

6. Правові засади пенсійного забезпечення за солідарною пенсійною 

системою 

Загальні умови пенсійного забезпечення за солідарною пенсійною 

системою. Пенсії за віком, пенсії за вислугу років пенсії по інвалідності, 

пенсії у зв'язку з втратою годувальника 

 

7. Правове регулювання пенсійного забезпечення ветеранів війни та 

гарантії їх соціального захисту. 

Правове регулювання надання соціальних допомог учасникам бойових 

дій та АТО. 

 

8. Правове регулювання спеціальних пенсій 

Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій що передбачені 

законодавством України. Пенсійне забезпечення народних депутатів, 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Пенсійне забезпечення суддів і службових осіб органів прокуратури 

 

9. Правові засади недержавного пенсійного забезпечення 

Система, принципи та суб'єкти недержавного пенсійного забезпечення. 

Види недержавних пенсійних фондів, та особливості їх створення і 

діяльності. Пенсійний контракт та пенсійна схема. 

 

10 Державні соціальні допомоги , пільгі та обслуговування 

Поняття державних соціальних допомог, їх ознаки та види. Поняття, 

ознаки та класифікація соціальних пільг. 

 

 

 

 



4. АУДИТ ТА БУХГАЛТЕРСЬКЕ ОБЛІКОВЕ ПРАВО 

 

1. Суть та функціональні завдання аудиторської діяльності 

Історичний розвиток аудиту. Функціональні завдання аудиту. Сутність 

специфіки аудиту. 

 

2. Поняття концептуальна основа та методичні прийоми 

бухгалтерського обліку 
 Класифікація господарських засобів за їх складом та використанням. 

Класифікація джерел формування господарських засобів підприємства. 

Поняття методу та характеристика методичних прийомів бухгалтерського 

обліку. 

 

3.Аудит як форма контролю, його об’єкти і методи 

 Класифікація об’єктів аудиторської діяльності. Види та принципи 

аудиту. 

 

4. Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення 

 Діяльність та функції Аудиторської палати України. Громадська  

аудиторська організація.  

 

5. Ліцензування та сертифікація аудиторів 

Порядок створення та ліцензування аудиторських фірм. Правове 

регулювання сертифікації аудиторів. 

 

6. Правова регламентація аудиторської діяльності в Україні 

Національні нормативи аудиту. Міжнародні стандарти аудиту.  

 

7. Аудиторські докази 

 Аудиторські докази та їх види. Основні вимоги до доказів. Джерела та 

процедури отримання аудиторських доказів. 

 

8. Організація процесу аудиту 

 Етапи (стадії) аудиту та їх характеристика. Порядок розробки планів та 

програми аудиту. 

 

9. Аудиторський ризик 

 Методи визначення розміру аудиторського ризику. Оцінка помилок і 

ризику в аудиторській діяльності. Помилки і шахрайство, виявлення їх в 

обліку під час аудиторської перевірки. 

 

10. Документальне оформлення аудиту 

 Аудиторські робочі документи. Планування аудиту. Аудиторський звіт 

і види аудиторських висновків.  
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2. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ  З  ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ, 

КОРУПЦІЄЮ І  ШЛЯХИ  ЗАПОБІГАННЯ ЇМ 
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15. Кримінологія : підручник /В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська та 

ін..; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. – Х.: Право, 2014. – 440с. 

16. Кримінологічний довідник; за наук. ред. д-ра юрид. наук, професора, 

академіка НАПрН України Бандурки О. М.; за заг ред. д-ра юрид. наук, 

професора Джужі О.М. і д-ра юрид. наук, професора Литвинова О. М.: 

довідкове видання. – Харків: Діса плюс, 2013. – 412 с. з іл. 

17. Кримінологія: курс лекцій / Т.В. Корнякова, Н.С. Юзікова; за ред. проф. Т.В. 

Корнякової. – Дніпропетровськ, 2014. – 244с. 
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09.07.2003 року. 
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похованням» від 18.01.2001 року. 

14.Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне 
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15.Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» в ред. від 

22.03.2001 року. 

16.Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття» від 02.03.2000 року. 

17.Закон України «Про особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 року. 

18.Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 року. 

19.Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 року. 
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Перелік питань до іспиту 

 
1. ПОДАТКОВЕ ПРАВО 

1. Предмет і метод податкового права. Сутність податкових норм та 

податкових правовідносин 

2. Система і джерела податкового права 

3. Правові основи податкової системи України. Поняття податку 

4. Права та обов'язки суб'єктів податкових правовідносин. Правова 

характеристика податкового зобов'язання та податкового боргу 

5. Податковий контроль в Україні 

6. Відповідальність за порушення податкового законодавства 

7. Прямі податки у податковій системі України 

8. Непрямі податки у системі оподаткування України 

9. Оподаткування фізичних осіб 

10. Місцеві податки та збори 

 
2. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ  З  ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ, 

КОРУПЦІЄЮ І  ШЛЯХИ  ЗАПОБІГАННЯ ЇМ 

 

1. Характеристика організованої злочинності 

2. Об’єктивні ознаки корупційної злочинності 

3. Суб’єктивні ознаки корупційної злочинності 

4. Витоки економічної злочинності 

5. Класифікація причин злочинності при вчиненні корупційних злочинів 

6. Організована економічна злочинність в Україні 

7. Правова природа та складові корупції – особливо негативного сучасного 

явища 

8. Характеристика злочинності у сфері тіньової економіки 

9. Профілактика та заходи протидії корупції, організованій економічній 

злочинності та тіньовій економіці 

10. Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у боротьбі з 

організованою злочинністю, корупцією та тіньовою економікою 
 

 

3. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Організація пенсійного страхування в Україні 

2.Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників та 

працівників засобів масової інформації. 



3.Поняття та джерела загальнообов'язкового державного соціального 

страхування та його види 

4.Правове регулювання пенсій за особливі заслуги перед Україною 

5.Організація солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування 

6.Поняття та законодавче визначення різновидів соціальних ризиків 

7. Правове регулювання пенсійного забезпечення ветеранів війни та гарантії їх 

соціального захисту. 

8.Поняття і види трудового стажу. 

9.Суб'єкти накопичувальної системи загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування 

10. Організація загальнообов'язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття 
 

4. АУДИТ ТА БУХГАЛТЕРСЬКЕ ОБЛІКОВЕ ПРАВО 

 

 1. Суть та функціональні завдання аудиторської діяльності.  

2. Поняття концептуальна основа та методичні прийоми бухгалтерського 

обліку. 

3.Аудит як форма контролю, його об’єкти і методи 

4. Організація аудиту та його нормативно-правове забезпечення 

5. Ліцензування та сертифікація аудиторів 

6. Правова регламентація аудиторської діяльності в Україні. 

7. Аудиторські докази 

8. Організація процесу аудиту 

9. Аудиторський ризик 

10.Документальне оформлення аудиту 

 
 

 

 


