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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення 

студентами. Самостійна робота повинна активізувати засвоєння знань, набуття 

вмінь та навичок студентів для успішного застосування їх у подальшій роботі. 

СРС включає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

практичних завдань. Теоретичний етап СРС передбачає вивчення окремих 

питань теми або всієї теми шляхом опрацювання рекомендованої літератури.  

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального 

матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

Час, відведений для самостійної роботи студента, повинен становити не 

менше 1/3 частини академічного кредиту. В сучасних умовах перебудови вищої 

освіти самостійній роботі студентів відводиться особливо важливе місце. 

Самостійна робота повинна активізувати засвоєння знань, їх розвиток, набуття 

вмінь та практичних навичок студентами з дисципліни, що вивчається, для 

успішного застосування їх у подальшій практиці.  

При вивченні навчальної дисципліни «Управління державними та місцевими 

фінансами» СРС реалізується як на лекціях, семінарських заняттях так і при 

підготовці до іспиту. В даному випадку діяльність викладача носить 

спрямовуючий, консультативний та контролюючий характер. 

СРС може відбуватися як при безпосередній участі викладача, так і без його 

участі на протязі навчання студента. СРС  це вивчення теоретичних та 

практичних питань з використанням навчально-методичних посібників та 

відповідної літератури.  

Самостійна робота студента умовно поділяється на два етапи: 

теоретичний (вивчення окремих тем (питань з тем) навчальної дисципліни 

«Управління державними та місцевими фінансами»); 

практичний (виконання індивідуальних завдань (ІНДЗ), складання тестових 

завдань, викладення змісту навчальних модулів у вигляді схем, таблиць). 

Основна форма контролю СРС  перевірка виконання тестових завдань. 

Виконання всіх видів самостійної роботи є необхідною передумовою допуску 

студентів до здачі іспиту з даного предмету. 
 

 

 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 
 

Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення 

студентами. Самостійна робота повинна активізувати засвоєння знань, набуття 

вмінь та навичок студентами для успішного застосування їх у подальшій роботі. 

CРС включає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу та виконання 

індивідуальних тестових завдань. Теоретичний етан самостійної роботи студента 

передбачає вивчення окремих питань теми шляхом опрацювання рекомендованої 

літератури.  

Розподіл по ВАРІАНТАХ ЗДІЙСНЮЄ ВИКЛАДАЧ навчальної дисципліни. 



ВАРІАНТ №1 

 

1. Об'єктом бюджетного перерозподілу є: 

а) система доходів бюджету. 

б) національний дохід. 

в) сума дивідендів на акції. 

г) система видатків бюджету. 

 

2. Бюджетний процес охоплює стадії: 

а) складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, 

виконання бюджету, складання звіту про виконання бюджету і його 

затвердження. 

б) складання проекту бюджету, розгляд бюджету, затвердження бюджету, 

виконання бюджету. 

в) складання проекту бюджету, розгляд проекту бюджету, затвердження 

бюджету, складання і затвердження звіту про виконання бюджету. 

г) складання проекту бюджету, розгляд і затвердження бюджету, складання 

бюджетного розпису, виконання бюджету. 

 

3. Бюджетна система характеризується як: 

а) сукупність податків, зборів і платежів. 

б) сукупність бюджетних відносин між державою і юридичними та 

фізичними особами. 

в) організаційне об'єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних 

принципах. 

г) баланс доходів і видатків держави. 

 

4. Доходи бюджету не включають: 

а) податкові та неподаткові надходження; 

б) капітальні вкладення; 

в) доходи від операцій з капіталом; 

г) трансферти. 

 

5. Податки - це : 

а) обов'язкові платежі, що безоплатно стягуються з юридичних та 

фізичних осіб, які сплачуються ними до бюджетів різних рівнів у відповідності 

з встановленими законодавством ставками та строками; 

б) концентрування у розпорядженні держави грошових коштів для 

розв'язання економічних та соціальних завдань; 

в) кошти, які стягуються для покриття державних витрат; 

г) кошти, що мобілізуються державою і не потребують прямого або 

спеціального еквіваленту. 

 

6. Принципи оптимального оподаткування: 

а) оподаткування не повинно бути надмірним; 

б) розмір податків повинен бути вигідним для держави 



в) система і процедура сплати податків мають бути простими, 

зрозумілими і зручними для платників  

г) порушників податкового законодавства потрібно ув’язнювати на 

довгий термін 

 

7. Дайте визначення терміна «місцеві фінанси»: 

а) сукупність місцевих бюджетів, які складаються, затверджуються і 

виконуються відповідними місцевими органами влади. 

б) обов'язкові платежі, які повністю зараховуються до відповідних 

місцевих бюджетів. 

в) кошти, які утворюються в складі місцевих бюджетів для покриття 

тимчасових касових розривів при їх виконанні. 

г) система формування, розподілу й використання грошових та інших 

фінансових ресурсів для забезпечення функції! і завдань, що покладаються на 

місцеві органи влади. 

 

8. Бюджет області — це: 

а) грошові відносини з приводу передачі у тимчасове користування 

грошових коштів на умовах повернення, платності, строковості і забезпечення. 

б) інструмент забезпечення фінансовими ресурсами суб'єктів 

господарювання. 

в) сукупність доходів і видатків обласного бюджету, а також бюджетів 

районів і міст обласного підпорядкування. 

г) кошти, що утворюються в процесі виконання бюджету і не 

затверджуються в складі його доходів і видатків. 

 

9. До місцевих бюджетів належать: 

а) районні, міські, селищні бюджети, зведений бюджет України. 

б) державний бюджет, обласні та районні бюджети. 

в) обласні, районні, міські, селищні, сільські бюджети. 

г) зведений бюджет України, бюджетні дотації і бюджети місцевого 

самоврядування. 

 

10. Бюджет держави є складовою ланкою: 

а) загальнодержавних фінансів. 

б) місцевих фінансів. 

в) державних фінансів. 

г) міжнародних фінансів. 

 

11. Бюджет як економічна категорія — це: 

а) план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення 

функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади 

і місцевими органами самоврядування. 

б) загальнодержавний фонд коштів, з якого органи державної влади 

отримують кошти для матеріального опосередкування свого функціонування. 

в) відносини щодо формування на загальнодержавному і регіональному 

рівнях централізованих фондів, призначених для реалізації функцій держави. 



г) загальне можливе обчислення майбутніх видатків та очікуваних для 

покриття їх доходів держави з підведеним балансом для повного майбутнього 

періоду часу. 

 

12. Які є джерела формування доходів бюджету? 

а) міжнародний кредит, міжбюджетний трансферт, національне багатство, 

національний дохід 

б) створений валовий внутрішній продукт і національне багатство 

в) валовий національний продукт, державний кредит, державний борг, емі-

сійний дохід 

г) податкові та неподаткові надходження 

 

13. Державний бюджет виконує функції: 

а) регулюючу і відтворюючу. 

б) розподільчу і контрольну. 

в) фіскальну й економічну. 

г) розподільчу і регулюючу. 

 

14. Бюджетний дефіцит характеризується як: 

а) перевищення доходів над видатками. 

б) сума субвенцій, наданих місцевим бюджетам. 

в) обсяг поточних видатків бюджету. 

г) перевищення видатків над доходами. 

 

15. До місцевих податків належать: 
а) податок на додану вартість. 

б) акцизний збір. 

в) комунальний податок, податок з реклами. 

г) податок з реклами, податок на прибуток комунальних підприємств, 

комунальний податок. 

 

16. Місцеві бюджети – це : 

а) основа фінансової бази діяльності органів самоврядування; 

б) це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і 

функцій, що накладаються на органи самоврядування; 

в) надходження і витрати на виконання повноважень органів державної 

влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування; 

г)  фінансові взаємовідносини органів місцевого самоврядування 

практично з усіма підприємствами, установами, що розташовані на їх території, 

і населенням даної території у зв'язку з мобілізацією і витрачанням коштів цих 

бюджетів. 

 

17. Період дії бюджету (бюджетний період) в Україні встановлено на строк: 

а) з 1 квітня по 31 березня. 

б) з 1 липня по 30 червня. 

в) з 1 січня по 31 грудня. 

г) з 1 вересня по 31 серпня. 



 

18. Касове виконання бюджету здійснює: 

а) Міністерство фінансів України  

б) Державна казначейська служба України  

в) Рахункова палата ВРУ  

г) Державна фіскальна служба України 

 

19.  Якими с джерела покриття бюджетного дефіциту? 

а) державний кредит, податки, прибуток, інвестиції. 

б) державна позика, грошова емісія. 

в) міжнародний кредит, валютний фонд держави, монетарні метали. 

г) євровалюта, промислове золото, діаманти, національний дохід. 

 

20. Поточні видатки бюджету — це: 

а) видатки на фінансування структурної перебудови народного 

господарства. 

б) видатки на фінансування установ Міністерства освіти та Міністерства 

охорони здоров'я. 

в) витрати на фінансування мережі підприємств, органів і організацій, які 

діють на початок бюджетного року. 

г) витрати держави та державних підприємств, які здійснюються для 

розширення виробництва. 

 

21. До доходів місцевих бюджетів належать: 
а) державні цільові фонди, позички МВФ, неподаткові надходження, 

закріплені доходи. 

б) власні доходи, відрахування від регульованих доходів, дотації, субсидії, 

субвенції та інші трансфери. 

в) позики МВФ, податкові надходження, неподаткові надходження, 

доходи від операцій з капіталом. 

г) дотації, субсидії, неподаткові надходження, державні цільові фонди, 

доходи від зовнішньоекономічної діяльності. 

 

22. Місцеві бюджети включають: 

а) обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах; 

б) обласні, районні бюджети; 

в) обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети 

місцевого самоврядування; 

г) обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети 

місцевого самоврядування. 

 

23. Бюджетний устрій — це: 
а) консолідований бюджет України. 

б) об'єднання усіх ланок бюджету. 

в) принципи бюджетного процесу. 

г) організація і принципи побудови бюджетної системи. 

 



24. Які форми участі юридичних і фізичних осіб у формуванні доходів 

бюджету? 

а) заробітна плата і виплата пенсій. 

б) податки, збори, відрахування, неподаткові платежі. 

в) виторг від реалізації продукції. 

г) фінансові фонди загальногосподарського і спеціального призначення.  

 

25. Як розрізняється бюджетний дефіцит згідно з формами прояву? 

а) активний, пасивний. 

б) вимушений, свідомий. 

в) відкритий, прихований. 

г) негативний, позитивний. 

 

 

26. Кошти, що передаються з державного бюджету місцевим бюджетам або з 

місцевих бюджетів вищого рівня місцевим бюджетам нижчого рівня 

безповоротно для збалансування їхніх доходів і видатків — це: 
а) субвенція. 

б) дотація. 

в) бюджетна позика. 

г) місцеві фінанси. 

 

27. Бюджетний федералізм – це 

а) сукупність грошових надходжень до централізованого фонду фінансових 

ресурсів держави, що використовуються нею для виконання її основних завдань 

і функцій. 

б) організація бюджетних відносин, яка діє змогу в умовах самостійності і 

автономії кожного бюджету забезпечувати на території всієї країни її 

населенню  рівний і гарантований державою перелік суспільних послуг  

в) діяльність органів влади та управління із складання, розгляду, 

затвердження та виконання бюджету 

г) об'єднання всіх ланок державного бюджету на єдиних принципах 

 

28. Бюджетне фінансування — це: 

а) форма фінансового забезпечення, яке проводиться винятково за 

рахунок коштів державного бюджету. 

б) інструмент перерозподілу тимчасово вільних коштів фізичних і 

юридичних осіб. 

в) принцип господарювання, заснований на самофінансуванні і 

кредитуванні. 

г) метод фінансового регулювання через механізм оподаткування 

 

29. Управління державними та місцевими фінансами - це: 

а) сукупність засобів та методів цілеспрямованого впливу на об'єкт 

для досягнення певного результату; 

б) фінансові відносини, в тому числі й ті, що пов'язані з формуванням 

і використанням фондів грошових коштів; 



в) держава в особі законодавчих і виконавчих органів, у тому числі 

фінансових, а також фінансові служби підприємств, організацій і установ; 

г) сукупність фінансових методів, важелів, стимулів та санкцій, які 

використовує фінансовий апарат для формування, розподілу та найбільш 

ефективного використання фінансових ресурсів. 

 

30. Централізовані фінанси – це: 

а) грошові відносини, що опосередковують кругообіг грошових фондів 

підприємств; 

б) невід'ємна зв'язкова ланка між утворенням та використанням 

національного доходу; 

в) інструмент розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту 

(ВВП) та національного доходу, засіб контролю за утворенням та 

використанням фондів грошових коштів; 

г) економічні грошові відносини, які пов'язані з формуванням та 

використанням фондів грошових коштів держави, що акумулюються в 

державній бюджетній системі та централізованих грошових фондах уряду. 

 

 

 



ВАРІАНТ №2 

 

1. Яка із складових не належить до сфери державних фінансів: 

а) бюджетна система; 

б) державний кредит; 

в) фінанси державних підприємств; 

г) страхування. 

 

2. Управління у сфері виконанням бюджету  здійснює: 

а) Рахункова палата; 

б) Митна служба; 

в) Державне казначейство; 

г) Управління митних зборів та акцизів. 

д) Бюро з алкогольних напоїв, тютюнових виробів та вогнепальної зброї. 

 

3. До централізованих фінансових планів належить: 

а) Державний бюджет України, 

б) бюджет державного підприємства, 

в) фінплани підприємств, організацій та закладів; 

г) фінплан державного майнового та особистого страхування, 

 

4. Охарактеризуйте поняття бюджету 

а) фінансові відносини, які обумовлені використанням централізованих та 

децентралізованих доходів держави і направлені на задоволення загальних 

потреб держави 

б) плата суспільства за виконання державою її функцій, це відрахування 

частини ВВП на загальносуспільні потреби, без задоволення яких сучасне 

суспільство існувати не може 

в) грошові відносини, що виникають у держави із юридичними та 

фізичними особами у зв'язку із мобілізацією тимчасово вільних грошових 

коштів у розпорядження органів державної влади, які призначені для 

фінансування державних витрат  

г) економічні відносини, що виникають у держави із юридичними та 

фізичними особами у зв'язку із розподілом і перерозподілом ВВП з метою 

формування і використання фонду, призначеного для виконання державою 

покладених функцій 

д) фінансові відносини, які складаються в державі в процесі формування 

бюджетного фонду фінансових ресурсів 

 

5. Державній борг – це: 

а) сукупність зобов'язань держави перед резидентами 

б) економічні відносини держави як позичальника з її кредиторами 

(резидентами та нерезидентами) з приводу перерозподілу частини вартості 

ВВП на умовах строковості, платності та повернення 

в) заборгованість держави усім громадянам, які тримають внутрішні державні 

облігації 



г) сукупність боргових зобов'язань держави, що виникли в результаті 

запозичення держави на зовнішньому ринку 

д) заборгованість підприємств тієї чи іншої держави перед іноземними банками 

 

6. Оформлення державних позик здійснюється такими видами цінних 

паперів: 

а)  акціями 

б) облігаціями 

в) казначейськими зобов'язаннями 

г) ощадними сертифікатами 

д) векселями 

 

7. За формою страхових фондів розрізняють: 

а)  фонд самострахування 

б) фонд перестрахування 

в) централізоване страхування 

г) фонд страховика 

д) колективне страхування 

 

8. Об’єднання страховиків створюються з метою:  

а) здійснення перестрахувальних операцій 

б) організації реклами страхових продуктів і їх реалізації 

в) координації діяльності страховиків, захисту інтересів своїх членів та 

здійснення спільних програм 

г) колективної сплати податків до бюджету 

д) надання консультацій своїм членам 

 

9. Страхування життя являє собою: 

а) підгалузь особистого страхування, в якій об'єктом страхових відносин є 

відносини, пов'язані з життям застрахованого 

б) страхування на дожиття, на випадок смерті застрахованого, втрату 

страхувальником здоров'я від нещасного випадку 

в) зобов'язання застрахованої особи виплатити відшкодування за завдані збитки 

третім особам 

г) вид страхування рухомого та нерухомого майна юридичних і фізичних осіб 

д) галузь страхування, об’єктом якої є недоотриманий прибуток чи збитки під 

час здійснення певних господарських і фінансових операцій, яким притаманний 

відчутний ризик 

 

10. Джерела фінансування державних соціальних цільових фондів: 

а) тільки бюджетні 

б) податкові 

в) позабюджетні 

г) дотаційні  

д)   кредитні 

 

11. Що слід розуміти під зовнішнім державним кредитом? 



а) розміщення грошово-речових лотерей серед населення 

б) надходження від міжнародних фінансових організацій на строковій, платній 

основі та на основі поверненості 

в) гранти міжнародних фінансових організацій 

г) прямі фінансові інвестиції держави у пріоритетні галузі економіки 

д) надходження коштів до бюджету від сплати податків фізичних і юридичних 

осіб 

 

12. Що означає погашення державного боргу? 

а) виконання боргових зобов'язань перед кредиторами щодо сплати основної 

суми боргу  

б) підтримку інвестиційних програм та розвиток виробництва в державі 

в) покриття дефіциту Державного бюджету 

г) комплекс заходів держави з виплати процентів за позиками, уточнення і 

змін умов погашених позик 

д)  випуск цінних паперів та отримання позик  

 

13. Джерела формування коштів Пенсійного фонду: 

а) страхові внески 

б) благодійні внески юридичних і фізичних осіб 

в) доходи від здійснення фондом підприємницької діяльності 

г) кредити міжнародних організацій 

д)    золотовалютні запаси держави 

 

14. Державний борг поділяється на: 

а) валютний та товарний 

б) внутрішній та зовнішній 

в) інвестиційний та неінвестиційний 

г) пільговий, зі сплатою високих відсотків, на компенсаційній основі 

д)    строковий та безстроковий 

 

15. Управління державним боргом складається з таких стадій: 

а) залучення державних запозичень 

б) покриття дефіциту платіжного балансу 

в) випуск облігацій державної внутрішньої позики 

г) погашення та обслуговування боргу 

д)    анулювання боргу 

 

16. Державний цільовий фонд – це: 

а) форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, які знаходяться в 

розпорядженні органів влади, мають цільове призначення, яке втілюється у 

визначених джерелах утворення та напрямках використання коштів 

б) фонд фінансових ресурсів, який перебуває у розпорядженні органів 

виконавчої влади певного рівня й використовується для виконання покладених 

на них функцій, передбачених Конституцією 

в) сукупність фінансових відносин щодо розподілу і перерозподілу ВВП 



г) фонд, який формується на кожному підприємстві з метою оновлення в 

майбутньому основних фондів  

д)  сукупність функцій держави щодо управління державними фінансами 

 

17. Державній кредит – це: 

а) відносини між державою та іншими економічними суб'єктами з приводу 

мобілізації додаткових грошових коштів на умовах добровільності, платності, 

строковості. в яких держава виступає в ролі як позичальника, так і гаранта 

б)  форма вторинного перерозподілу ВВП 

в) зобов'язання держави повністю або частково виконати платежі на користь 

кредитора у разі невиконання позичальником, іншим ніж Україна, зобов'язань 

щодо повернення грошових коштів на умовах строковості та платності 

г) загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх її випущених і 

непогашених боргових зобов'язань, включаючи її боргові зобов'язання, що 

вступають у дію у результаті виданих гарантій за кредитами 

д) цінний папір на пред'явника, що розповсюджується тільки на добровільних 

засадах серед населення, засвідчує внесення його власниками грошових коштів 

до бюджету і дає право па одержання фінансового доходу 

 

18. Джерелами погашення та обслуговування державного боргу не можуть 

бути: 

а) кошти, отримані державою в процесі приватизації 

б) відсотки за кредити 

в) державні запозичення 

г) кошти бюджету 

д) золотовалютні резерви 

 

19. Які зі згаданих державних цільових фондів належать до економічних? 

а)    Пенсійний фонд 

б)  Фонд охорони праці 

в) Фонд розвитку та захисту конкуренції 

г) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхуванням у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням  

д) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань  

 

20. Кошти Пенсійного фонду спрямовуються на: 

а) фінансування виплати пенсій 

б) фінансування допомоги на поховання  

в) погашення внутрішнього та зовнішнього державного боргу 

г) формування резервів коштів Пенсійного фонду 

д)   фінансування допомоги пенсіонерам, які потерпіли від нещасних випадків 

на виробництві  

 

21. Що означає обслуговування державного боргу? 



а) комплекс заходів держави з виплати процентів за позиками, уточнення і 

змін умов погашених позик 

б) випуск цінних паперів та отримання позик 

в) покриття дефіциту Державного бюджету 

г) виконання боргових зобов'язань перед кредиторами щодо сплати основної 

суми боргу 

д)  підтримку інвестиційних програм та розвиток виробництва в державі 

 

22. Якими видами цінних паперів можуть оформлятися державні позики? 

а) тільки акціями  

б) приватизаційними паперами 

в) тільки облігаціями 

г) векселями і ощадними сертифікатами 

д)   облігаціями та казначейськими зобов’язаннями 

 

23. Що розуміють під внутрішнім державним кредитом? 

а) гранти міжнародних фінансових організацій 

б) надходження від міжнародних фінансових організацій на строковій, платній 

основі та на основі поверненості 

в) розміщення грошово-речових лотерей серед населення  

г) прямі фінансові інвестиції держави у пріоритетні галузі економіки 

д) випуск державою облігацій та купівля їх населенням 

 

24. До методів управління державним боргом не відносять: 

а) рефінансування державного боргу 

б) анулювання державного боргу 

в) викуп боргу 

г) програмування боргу 

д) консолідацію боргу 

 

25. Причиною виникнення місцевих фінансів є: 

а) поява держави і товарно-грошових відносин.  

б) поява місцевих органів влади, які виконують певні функції та завдання. 

в) потреба розширеного відтворення.  

г) необхідність збалансування місцевих бюджетів. 

 

26. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується: 

а) закріпленням за ними відповідних джерел доходів і правом визначити 

напрями використання коштів. 

б) наявністю єдиної класифікації доходів і видатків місцевих бюджетів. 

в) визначенням місцевими органами влади порядку здійснення видатків і 

визначенням джерел фінансування державного бюджету україни. 

г) розподілом доходів на закріплені і регульовані та визначення джерел 

фінансування відповідних місцевих бюджетів. 

 

27. Касове виконання місцевого бюджету передбачає: 



а) утворення в складі місцевих бюджетів коштів для покриття тимчасових 

касових розривів при їх виконанні. 

б) визначення обов'язкових платежів, які повністю зараховуються до 

відповідних місцевих бюджетів 

в) організацію та здійснення прийому, зберігання й видачі бюджетних 

коштів, ведення обміну і звітності в процесі виконання місцевого 

бюджету. 

г) групування доходів і видатків бюджетів за однорідними ознаками. 

 

28. Бюджетна позика — це: 

а) кошти, що надаються на принципах строковості і поворотності з 

державного бюджету України місцевим бюджетом, а також з місцевих 

бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня для покриття 

тимчасових касових розривів при їх виконанні. 

б) кошти, що надаються у тимчасове користування на умовах платності і 

забезпеченості.  

в) спосіб забезпечення доходної частини бюджету за рахунок власних 

доходів відповідної території.  

г) кошти, що утворюються в процесі виконання бюджету і не затверджуються 

в складі його доходів і видатків. 

 

29. Що з переліченого не відноситься до основних фінансових 

категорій? 

а) бюджет 

б) фінанси 

в) кредит 

г) податки 

д) державні доходи 

 

30. Залежно від джерел формування, фінансові ресурси поділяються на: 

а) державні і місцеві. 

б) централізовані і децентралізовані. 

в) внутрішні і зовнішні. 

г) власні і позичені. . 

 

 



ВАРІАНТ №3 

 

1. Бюджетні резерви класифікуються: 

а) державні, регіональні, місцеві. 

б) централізовані, децентралізовані. 

в) централізовані, галузеві, бюджетні. 

г) централізовані, страхові, децентралізовані. 

 

2. Централізовані фінансові ресурси використовуються на: 

а) фінансування потреб розширеного відтворення. 

б) фінансування державних органів влади та управління. 

в) фінансування суспільних функцій і завдань. 

г) фінансування загальнодержавних заходів у сфері економічної й політичної 

діяльності. 

 

3. Соціальна сутність бюджету полягає у: 

а) фінансовому забезпеченні соціально-культурних програм держави. 

б) фінансуванні державного апарату управління. 

в) фінансуванні планово-збиткових державних підприємств. 

г) забезпеченні виплат пенсій і допомог на безробіття. 

 

4. Загальнодержавні цільові фонди характеризуються як: 

а) сукупність фінансових ресурсів, що акумулюються у державному бюджеті. 

б) сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні 

міністерства фінансів. 

в) система перерозподільчих відносин, спрямована на підвищення 

економічного і соціального рівня життя суспільства. 

г) сукупність фінансових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні 

центральних або регіональних органів управління і мають цільове 

призначення. 

 

5. Які органи управління входять до організаційного складу фінансової 

системи України: 

а) Державна фіскальна служба; 

б) Державне казначейство; 

в) страхові компанії; 

г) комерційні банки; 

д) Рахункова палата. 

 

6. Класифікація фінансових органів та інститутів включає такі блоки: 

а) органи, які функціонують у сфері бюджету держави; 

б) контрольно-регулюючі органи; 

в) фінансові інститути, які працюють на фінансовому ринку; 

г) фінансові посередники на ринку цінних паперів; 

д) органи управління цільовими фондами. 

 

7. Бюджетне планування - це: 



а) процес визначення параметрів розподілу та перерозподілу фінансових 

ресурсів між лапками бюджетної системи; 

б) процес визначення обсягу тієї частини фінансових ресурсів, яка за 

плановий період може бути мобілізованою в державний бюджет та 

використаною на загальнодержавні цілі; 

в) процес розподілу державних функцій між окремими рівнями державної 

влади; 

г) процес врегулювання надходження страхових внесків та їх використання 

за всіма видами страхування. 

 

8. Бюджетні асигнування — це форма: 

а) покриття витрат за рахунок позичених коштів. 

б) покриття витрат за рахунок власних коштів. 

в) державного фінансового забезпечення. 

г) державного кредитування. 

 

9. Бюджетне прогнозування охоплює такі етапи як: 

а) інформація, визначення завдань і цілей, вибір моделі прогнозування, 

розробка рекомендацій для оптимізації рішень. 

б) визначення завдань і цілей, збір і аналіз інформації, фінансові 

розрахунки, вибір моделі прогнозування. 

в) визначення завдань і цілей, збір і аналіз інформації, експертні оцінки, 

розробка рекомендацій для оптимізації рішень. 

г) визначення завдань і цілей, збір і аналіз інформації, вибір моделі 

прогнозування, розробка рекомендацій для оптимізації рішень. 

 

10. В Україні мають практичне застосування такі форми безповоротної 

бюджетної допомоги як: 

а) бюджетні асигнування, дотації, субсидії. 

б) дотації, субвенції, офіційні трансферти. 

в) дотації, субсидії, субвенції. 

г) дотації, бюджетні асигнування, субвенції. 

 

11. До бюджетних резервів належать: 

а) офіційні трансферти. 

б) дотації, субсидії, субвенції. 

в) резервний фонд Кабінету Міністрів, оборотна касова готівка. 

г) страхові резерви, резерви банківських кредитів. 

 

12. Які є принципи розподілу видатків бюджету? 

а) функціональний, економічний і відомчий. 

б) відомчої підпорядкованості і територіального розташування об'єктів 

фінансування. 

в) поточний і розвитку. 

г) поточний і капітальний. 

 



13. Залежно від повноти зарахування доходів бюджету ці доходи 

поділяються на: 

а) звичайні та надзвичайні. 

б) поточні й капітальні. 

в) закріплені і регульовані. 

г) податкові і неподаткові. 

 

14. Надзвичайні доходи: 

а) повністю зараховуються до державного бюджету. 

б) постійно вносяться до бюджету з року в рік. 

в) з'являються у бюджеті та зникають з нього за певних обставин (емісія, 

позики). 

г) формуються за рахунок неподаткових надходжень і доходів від операцій з 

капіталом 

 

15. Доходи поділяють на звичайні та надзвичайні за такою 

класифікаційною ознакою: 

а) за методами залучення. 

б) залежно від повноти зарахування доходів до бюджету. 

в) за частотою появи у бюджеті. 

г) за рівнем централізації. 

 

16. Яким чином поділяються доходи бюджету від операцій з капіталом? 

а) надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, доходи Державного 

комітету України з матеріальних резервів, надходження від продажу землі. 

б) надходження коштів від реалізації майна, що на праві спадкоємства 

перейшло у власність держави; надходження у продаж державних запасів 

товарів, надходження від продажу землі. 

в) надходження від продажу основного капіталу; надходження від продажу 

державних запасів товарів; надходження від продажу землі та нематеріальних 

активів. 

г) надходження від продажу державних запасів товарів; надходження від 

реалізації безхазяйного майна і майна, що за правом спадкоємства перейшло у 

власність держави, та скарбів; надходження від продажу землі та 

нематеріальних активів. 

 

17. Яким чином поділяються, згідно з джерелами, доходи бюджету, що 

мають вигляд офіційних трансфертів? 

а) поточні та капітальні офіційні трансферти. 

б) натуральні та грошові трансферти. 

в) дотації та субвенції, отримані з державного бюджету України, з недержавних 

джерел, з-за кордону. 

г) від органів державного управління інших рівнів; з недержавних джерел; з-за 

кордону. 

 

18. За якими ознаками класифікуються видатки бюджету? 



а) роль у відтворенні виробництва; суспільне призначення; цільове 

призначення. 

б) галузі економіки і соціальної сфери; рівні бюджетної системи; форми 

бюджетного фінансування. 

в) суспільне і цільове призначення; роль у відтворенні виробництва; галузі 

економіки і соціальної сфери; рівні бюджетної системи; форми 

бюджетного фінансування. 

г) роль у процесі відтворення; суспільно-цільове призначення; галузі 

національної економіки; рівні бюджетної системи; форми бюджетного 

фінансування. 

 

19. Як поділяються видатки бюджету за формами бюджетного 

фінансування? 

а) постатейне, глобальне та змішане фінансування. 

б) проектне та кошторисне фінансування. 

в) проектне і кошторисне фінансування, бюджетні трансферти. 

г) бюджетні кредити, бюджетні трансферти, проектне і кошторисне 

фінансування. 

 

20. Як поділяються, видатки бюджету за суспільним призначенням? 

а) виробничі і невиробничі. 

б) економічні, соціальні, управлінські. 

в) обслуговування державного боргу, економічні, соціальні, управлінські. 

г) соціальні, управлінські, економічні, оборонні. 

 

21. Напрямки використання бюджетних коштів визначаються: 

а) природою і функціями держави, рівнем розвитку країни, формою 

надання бюджетних асигнувань. 

б) фінансовим забезпеченням соціальної політики, рівнем розвитку 

країни, сумою податкових надходжень. 

в) розпорядниками бюджетних коштів, розміром резервного фонду 

бюджету, природою і функціями держави. 

г) правильні відповіді а) і б) 

 

22. Відомча класифікація видатків бюджету: 

а) застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим 

методом. 

б) визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. 

в) характеризує операції, при проведенні яких здійснюються ці видатки. 

г) характеризує функції, з виконанням яких пов'язані ці видатки. 

 

23. Які показники характеризують стан бюджету як фінансового плану? 

а) бюджетний дефіцит, баланс бюджету, профіцит, надлишок. 

б) бюджетна рівновага, дефіцит, надлишок. 

в) рівновага доходів і видатків бюджету, бюджетний дефіцит, 

бюджетний надлишок. 

г) баланс бюджету, бюджетний дефіцит, надлишок 



 

24. До бюджету сплачуються: 

а) сума ПДВ, отримана від покупців. 

б) сума податкового зобов'язання з пдв. 

в) сума податкового кредиту з пдв. 

г) різниця між податковим зобов'язанням і податковим кредитом. 

 

25. Бюджетне призначення - це: 

а) повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно 

до бюджетного призначення на здобуття бюджетного зобов'язання та 

здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету; 

б) повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів 

Бюджетним Кодексом України, законом про Державний бюджет України 

або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження 

та дозволяє надавати бюджетні асигнування; 

в) будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення 

замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення 

інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими 

необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому 

 

26. В Україні Державний бюджет формується як: 

а) економічний; 

б результативний; 

в) програмно-цільовий; 

г) бюджет з нульовою базою. 

 

27. Бюджетна класифікація включає такі розділи: 

а) класифікацію доходів; 

б) класифікацію видатків; 

в) класифікацію фінансування; 

г) класифікацію інвестування; 

д) класифікацію боргу. 

 

28. До офіційних трансфертів належать: 

а) інвестиції; 

б) субсидії; 

в) субвенції; 

г) транші;  

д) дотації. 

 

29. Класифікація доходів Державного бюджету здійснюється за такими 

критеріями: 

а) залежно від повноти зарахування доходів до бюджету; 

б) за частотою появи; 

в) за методами залучення; 

г) за способом зарахування; 

д) за економічним призначенням. 



 

30. За способом зарахування доходи Державного бюджету поділяються на: 

а) доходи загального фонду; 

б) звичайні доходи; 

в) надзвичайні доходи; 

г) регулярні доходи; 

д) доходи спеціального фонду. 
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1. Актуальні проблеми економіки 

2. Баланс-Бюджет 

3. Бюджетна бухгалтерія 

4. Економіка України 

5. Економіка, фінанси, право 

6. Економіст 

7. Казна України 

8. Регіональна економіка 

9. Світ фінансів 

10. Сталий розвиток економіки 

11. Фінанси України 
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–  [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

www.treasury.gov.ua  

Офіційний сайт Держкомстату України –  [Електронний 
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Національна комісія з регулювання ринків фінансових 

послуг – https://www.nfp.gov.ua 

Національної Комісії з цінних паперів та фондового 

ринку – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.nssmc.gov.ua 

Сайт «Децентралізація влади» – [Електронний ресурс]: –  

Режим доступу: decentralization.gov.ua/  

Сайт Інституту бюджету та соціально-економічних 

досліджень [Електронний ресурс]:  – Режим доступу: 

www.ibser.org.ua 

Сайт газети «Голос України». [Електронний ресурс] - 

режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/255545 

Електронна версія газети «Цінні папери України» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.finmarket.info/securities_paper/  

Офіційні сайти обласних державних адміністрацій 

 Програма навчальної дисципліни  

 Робоча програма навчальної 

дисципліни  

 Завдання та методичні рекомендації 

до проведення семінарських занять,  

 Завдання та методичні рекомендації 

до виконання самостійної роботи (СРС)  

 Завдання та методичні рекомендації 

до ІРС  
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Питання для самоконтролю 

1. Концептуальні засади теорії і практики розвитку місцевих фінансів.  

2. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. 

3. Поняття та структура місцевих бюджетів. 

4. Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції. 

5. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з 

проектом Державного бюджету України і планами економічного та соціального 

розвитку територій. 

6. Склад, структура, планування і порядок фінансування видатків 

місцевих бюджетів.  

7. Бюджет розвитку місцевих бюджетів.  

8. Позики місцевим бюджетам.  

9. Роль, призначення та напрями діяльності місцевих цільових фондів.  

10. Порядок формування та напрями використання коштів місцевих 

цільових фондів.  

11. Управління коштами місцевих цільових фондів та контроль за їх 

використанням.  

12. Звітність про формування і функціонування місцевих цільових 

фондів. 

13. Особливості формування та використання коштів резервних фондів 

органів місцевого самоврядування.  

14. Склад місцевих податків і зборів в Україні.  

15. Поняття і форми місцевих запозичень та місцевих гарантій.  

16. Граничні обсяги місцевого боргу та місцевих гарантій.  

17. Порядок здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій.  

18. Виконання зобов’язань за місцевими запозиченнями і місцевими 

гарантіями.  

19. Проблеми розвитку місцевих запозичень і надання місцевих гарантій в 

Україні.  

20. Поняття комунальної власності, суб’єкти та об’єкти права 

комунальної власності.  

21. Особливості функціонування та фінансова діяльність комунальних 

підприємств за їх видами.  

22. Фінансові ресурси підприємств, організацій та установ комунальної 

форми власності.  

23. Бюджетне фінансування об’єктів комунальної власності. 

24. Поняття житлово-комунального господарства, його завдання, функції 

та структура.  

25. Формування, встановлення та регулювання тарифів на житлово-

комунальні послуги.  

26. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо встановлення та регулювання цін (тарифів) на житлово-

комунальні послуги.  

27. Програмно-цільовий метод формування та виконання місцевих 

бюджетів.  



28. Реформа адміністративно-територіального устрою України та її вплив 

на реалізацію регіональної бюджетної політики. 

29. Державний бюджет як економічна категорія. Роль і місце бюджету в 

перерозподільних відносинах у суспільстві. 

30. Державний бюджет як основний фінансовий план. Роль і місце 

бюджету в системі фінансових планів. 

31. Склад і структура доходів і видатків бюджету, фактори, що впливають 

на них. 

32. Поняття поточного бюджету і бюджету розвитку місцевих бюджетів. 

33. Критерії розмежування доходів і видатків між бюджетами. 

34. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України. 

35. Бюджетна класифікація. Значення бюджетної класифікації для 

прогнозування доходів і видатків та їх виконання. Структура бюджетної 

класифікації. 

36. Класифікація доходів бюджету. 

37. Класифікація видатків бюджету. Поняття функціональної, відомчої і 

економічної класифікації видатків бюджету. 

38. Класифікація фінансування бюджету. 

39. Класифікація боргу. 

40. Методи формування доходів бюджету. 

41. Джерела формування доходів бюджету. 

42. Неподаткові доходи бюджету. 

43. Надходження в бюджет від державних позик. 

44. Організація мобілізації доходів бюджету. 

45. Позабюджетні цільові фонди. 

46. Специфіка діяльності підприємств державної та комунальної 

власності. 

47. Управління державним та комунальним майном. 

48. Державний кредит і державні запозичення. 

49. Зарубіжний досвід управління державними та місцевими фінансами. 

 



РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем  згідно з чинною 

шкалою оцінювання. 
 

 

 

Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Розв’язання тестових питань: 

 дана віповідь на всі тестові питання (30 питань) без помилок 
 

5 

 дана віповідь на 25 тестових питань без помилок 

 
4 

 дана віповідь на 20 тестових питань без помилок 

 
3 

 дана віповідь на 15 тестових питань без помилок 

  

 

2 

 дана віповідь на 10 тестових питань без помилок 

 
1 

 самостійна робота не виконана 0 

 


