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2022-2023 навчальний рік 



Опис програми іспиту 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра управління 

Програма іспиту з дисципліни  

«Законодавче забезпечення управління (господарське, адміністративне, 

фінансове)» 

1 курс – освітній рівень -  перший (бакалаврський) 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма: 073.00.01 Менеджмент організацій 

Форма проведення: тестування на платформі Moodle в ЕНК дисципліни: 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=663810 

Тривалість проведення                     1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

 Екзамен проводиться в університетській аудиторії у тестовій формі із 

використанням персональних комп’ютерів, якщо ситуація дозволяє проведення 

освітнього процесу офлайн. Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то 

екзамен проводиться онлайн в режимі відеоконференції засобами Google Meet. 

 

Студент дає відповіді на запитання електронного тесту в системі 

Moodle. Екзаменаційний тест складається з 40 тестових питань закритого 

типу (вибір правильної відповіді із запропонованих варіантів), які 

передбачають автоматичну (комп’ютерну) перевірку. Кожен тест оцінюється 

у 1 бал максимально. 

 

При тестуванні онлайн оцінка обраховується:  

- для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату 

«один з багатьох» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь 

правильна, у протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів;  

- за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат 

«декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується на 

пропорційній основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні 

відповіді, то 1 бал виставляється, якщо студент навів обидві правильні 

відповіді, якщо одну правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 

балів, якщо ж обидві відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 

балів). Аналогічно для 3 відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки 

враховуються відповідно. 

 

Екзамен проводиться із суворим дотриманням принципів академічної 

доброчесності, що передбачає недопустимість списування, фальсифікацій та 

обману. При порушенні студент відсторонюється від подальшого 

проходження екзаменаційного тесту із підсумковою оцінкою FX за 

дисципліну. При виконанні завдань не допускається користування будь-якою 

літературою та Інтернет-джерелами. 

Підсумкова оцінка в балах (максимально 100 балів) за дисципліну є 



сумою результату поточного контролю за семестр (60 балів) та відповіді на 

екзамені (40 балів). 

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

1. Сутність і зміст господарського права.  

2. Поняття і зміст господарських правовідносин.  

3. Види господарських правовідносин.  

4. Учасники господарських правовідносин.  

5. Методи правового регулювання господарських правовідносин.  

6. Поняття й основні види джерел господарського права.  

7. Систематизація в господарському праві.  

8. Розмежування господарського права від інших галузей права і їхня 

взаємодія. 

9. Конституційні основи правопорядку в сфері господарювання.  

10. Засоби державного регулювання господарської діяльності, їх види та 

зміст.  

11. Ліцензування та патентування господарської діяльності.  

12. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.  

13. Поняття та види суб’єктів господарського права.  

14. Правові підстави утворення суб’єкта господарювання та його етапи.  

15. Установчі документи суб’єкта господарювання, їх зміст.  

16. Державна реєстрація суб’єктів господарських правовідносин.  

17. Основні засади припинення діяльності суб’єктів господарювання. 

18. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.  

19. Види господарсько-правової відповідальності.  

20. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності.  

21. Адміністративне право України як галузь права, його предмет.  

22. Метод і система адміністративного права України.  

23. Зв’язок адміністративного права з іншими галузями українського 

права.  

24. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм.  

25. Джерела адміністративного права України.  

26. Поняття, основні риси та види адміністративно-правових відносин.  

27. Адміністративно-правовий статус громадян України.  

28. Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади.  

29. Види органів виконавчої влади.  

30. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови.  

31. Центральні органи виконавчої влади, їх види.  

32. Повноваження і форми діяльності місцевих державних 

адміністрацій.  

33. Адміністративний примус, види його заходів.  

34. Адміністративно-попереджувальні заходи, їх види та суть.  

35. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.  

36. Адміністративне правопорушення, його поняття та склад.  

37. Суб’єкти адміністративних правопорушень.  

38. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.  

39. Мета адміністративних стягнень, їх види.  



40. Предмет фінансового права. 

41. Система фінансового права. 

42. Класифікація джерел фінансового права. 

43. Матеріальні фінансово-правові норми. 

44. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансово-правових 

норм. 

45. Характеристика фінансової системи України. 

46. Структура фінансово-правової норми. 

47. Види фінансових правовідносин. 

48. Правові основи фінансового контролю. 

49. Органи уповноважені проводити державний фінансовий контроль. 

50. Державний орган, який контролює питання публічних закупівель. 

51. Основні завдання фінансового контролю. 

52. Види фінансового контролю. 

53. Відповідальність за порушення фінансового законодавства 

54. Визначення фінансової відповідальності. 

55. Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства. 

56. Принципи і функції відповідальності за порушення фінансового 

законодавства. 

57. Види фінансових правопорушень. 

58. Фінансові санкції. 

59. Склад фінансових правопорушень. 

60. Особливості податкових правопорушень. 
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