
 

 

Анонс до іспиту «Право. Україна". Листопад 2022 р. 

Кандидати мають бути поінформовані про останні зміни, які включені до змісту 
іспиту, розуміти суть заяв, що публікуються бухгалтерськими організаціями, 
такими як Міжнародна Федерація Бухгалтерів, бути в курсі всіх новин, що 
публікуються у сучасних бухгалтерських, фінансових та ділових періодичних 
виданнях. 
 
Метою екзаменаційної роботи є забезпечення перевірки кандидатів на знання 
засад права України. В рамках програми «Сертифікований бухгалтер – 
практик», іспит «Право» буде вибіркою тем, що містяться у всіх основних 
розділах Плану змісту іспиту. Не слід робити жодних висновків про питому 
вагу або важливість будь-яких тем, виходячи з того, в якому порядку вони 
перераховані або скільки тем представлено в Плані змісту іспиту і в даному 
анонсі. 
 
Іспит буде проведено відповідно до Програми та Плану змісту іспиту «Право». 
Екзаменаційна робота може складатися з п'яти завдань, які містять 100 тестових 
питань з усіх тем Плану змісту іспиту. При цьому 1 - 4 завдання – це завдання, 
що є коротким описом фактичних обставин, що підлягають правовій оцінці, та 
тестові питання, пов'язані з цими обставинами. 5-те завдання складатиметься з 
50-60 тестових питань, не пов'язаних між собою. 
 
Екзаменаційні завдання складено з урахуванням того, що відповідні 
нормативно-правові акти діяли 2 8 травня 2022 року і раніше . Усі завдання 
тесту не враховують положення Закону України від 15 березня 2022 р. 
#2136-ІХ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" 
 
Анонс з окремих здань 

Завдання №1 
Теми: 
1. Правове становище суб'єктів господарювання та інших суб'єктів у сфері 

господарювання. 
2. Правові засади майнових відносин у сфері господарювання. 
Нормативно-правові акти, які можуть бути використані для підготовки до цього 
завдання: 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами) № 436-IV 

(Глави 7, 10). 
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (із змінами) № 435-IV 

(Глава 7; §2 Глави 8; Глава 74). 



3. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р. (із змінами) № 1087-IV 
(Розділи І, ІІ). 

4. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05 квітня 2001 р. (із змінами) 
№ 2374-III. 

Завдання №2 
Теми : 
1. Правові засади державного регулювання господарської діяльності. 
2. Правове становище суб'єктів господарювання та інших суб'єктів у сфері 

господарювання. 
3. Правові засади господарських зобов'язань. 
4. Процесуальні засади захисту у суді прав і законних інтересів суб'єктів 

господарювання та його працівників. 
Нормативно-правові акти, які можуть бути використані для підготовки до цього 
завдання: 
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (із змінами) № 435-IV 

(Глави 7, 61). 
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. (із змінами) №436-IV 

(Глава 33). 
3. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17 лютого 

2011 р. (зі змінами) № 3038-VI. (Розділ ІV). 
4. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02 

березня 2015 р. (із змінами) № 222-VIII. 
Завдання №3 
Теми : 
1. Правове становище суб'єктів господарювання та інших суб'єктів у сфері 

господарювання. 
2. Правові основи трудових правовідносин. 
3. Процесуальні засади захисту у суді прав і законних інтересів суб'єктів 

господарювання та його працівників. 
Нормативно-правові акти, які можуть бути використані для підготовки до цього 
завдання: 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. (із змінами) №436-IV 

(Глава 11). 
2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (із змінами) №322-

VIII (Глави II, III, IV, V, VII, XV). 
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. (із змінами) 

№ 1618-IV (§ 1 Глави 2 Розділу І). 
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. (із 

змінами) №8073-X (Глава 5 Особливої частини). 
5. Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 р. (зі змінами) № 

504/96-ВР (Розділ VI). 
6. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. (із змінами) № 

108/95-ВР (Розділи І, ІІ). 



7. Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02 грудня 
2021 р. № 1928-IX. 

8. Закон України «Про колективні договори та угоди» від 01 липня 1993 р. (із 
змінами) № 3356-XII. 

9. Лист Міністерства юстиції України від 05 квітня 2006 р. № 21-5-197 «Про 
обов'язковість укладання колективного договору на підприємстві». 

Завдання №4 
Теми : 
1. Основи правового регулювання. 
2. Правові засади господарських зобов'язань. 
3. Процесуальні засади захисту у суді прав і законних інтересів суб'єктів 

господарювання та його працівників. 
Нормативно-правові акти, які можуть бути використані для підготовки до цього 
завдання: 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року (із змінами) №436-IV 

(Глава 20). 
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (із змінами) №435-IV. № 

435-IV (Глава 52). 
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року . ( Зі 

змінами) № 1618-IV (Розділ І Глава 8). 
4. Закон України "Про споживче кредитування" від 15 листопада 2016 року (зі 

змінами) № 1734-VIII. (Розділи I, II, III). 
5. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 року (із 

змінами) № 1023-XII. (Розділ II). 
6. Закон України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 року зі змінами) № 3674-

VI. 
Завдання №5 
Це завдання є набір питань множинного вибору (тестові питання) не пов'язаних 
між собою. Дані питання охоплюють усі теми курсу, які були охоплені 
завданнями 1-4. 
Нормативно-правові акти, які можуть бути використані для підготовки до цього 
завдання: 
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами). 
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (із змінами) № 435-IV (Глави 

35, 37, 39, 48, 49, 74, 78, 82). 
3. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами) №2768-III (Глава 

14). 
4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. (із 

змінами) № 2747-IV (Глава 9 Розділу ІІ). 
5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. (із змінами) №322-VIII 

(Глави IX, X). 
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. (із 

змінами) №8073-X (Глави 4, 12, 13-А, 15, 17). 



7. Кодекс України щодо процедур банкрутства від 18.10.2018 р. (із змінами) 
№2597-VIII (Книга перша, Розділ I). 

8. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. (із змінами) № 2341-III 
(Розділи II, VI, VII, XI Загальної частини; Розділ VII Особливої частини). 

9. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. (із змінами) № 436-IV 
(Глави 2, 5, 12, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29). 

10. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. (зі 
змінами) № 2121-III (Глава 1) . 

11. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
від 16.07.1999 р. (зі змінами) № 996-XIV (Розділи І, IV). 

12. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. (зі 
змінами) № 959-XII (Розділ VII). 

13. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень від 01.07.2004 р. (із змінами) № 1952-IV (Розділ І). 

14. Закон України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 р. (зі змінами) № 
889-VIII (Розділ I). 

15. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.1996 
р. (із змінами) № 236/96-ВР (Глави 2, 3, 4). 

16. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. (із 
змінами) № 2210-III (Розділ II). 

17. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 13.07.2017 р. (зі 
змінами) № 2136-VIII (Глави 5, 7, 13). 

18. Закон України «Про міжнародні договори» від 29 червня 2004 р. (із 
змінами) №1906-IV (Розділ II). 

19. Закон України «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 р. (із змінами) 
№ 580-VIII (Розділ ІІ). 

20. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 
22.09.2011 р. (зі змінами) № 3773-VI (Розділ І). 

21. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 
23.02.2006 р. (із змінами) № 3480-IV (Розділ ІІ). 

22. Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 р. (із змінами) № 85/96-ВР 
(Розділ I). 

23. Закон України "Про товарні біржі" від 10.12.1991 р. (зі змінами) № 1956-XII 
(Розділ I). 

24. Закон України «Про ціни та ціноутворення» від 21.06.2012 р. (зі змінами) № 
5007-VI (Розділ V). 

25. Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. (зі змінами) 
№514-VI (Розділ VII). 

26. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» 
від 21.12.2017 р. (із змінами) № 2258-VIII (Розділ IV). 

27. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 р. (зі змінами) 
№ 1560-XII (Розділ ІІІ). 

28. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 р. (зі змінами) 
№40-IV (Розділ I). 



29. Закон України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" від 
18.09.2018 р. № 2545-VIII (Розділ II). 

30. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. (зі змінами) № 108/95-
ВР (Розділ ІІ). 

31. Закон України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових 
зобов'язань" від 22.11.1996 р. (із змінами) № 543/96-ВР. 

32. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. (із змінами) № 2694-
XII (Розділи III, VI). 

33. Закон України "Про управління об'єктами державної власності" від 
21.09.2006 р. (зі змінами) № 185-V. 

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. (із змінами) №228 
«Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України». 

35. Положення «Про функціонування фондових бірж», затвердженого 
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
22.11.2012 р. (із змінами) № 1688. 

 
Цей документ створено для допомоги кандидатам у структуруванні їхньої 
підготовки до іспиту «Право. Україна» листопадової екзаменаційної сесії 
2022 року. Документ НЕ є обов'язковим до вивчення та має інформаційний 
характер. 
 

Бажаємо успіхів! 
 


