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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 1
Тестові завдання:
1. Предметом фінансового права вважається:
а) правила поведінки, що регулюють фінансову діяльність держави;
б) закони, що містять норми фінансового права;
в) суспільні відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності держави;
г) нормативно-правові акти державних органів влади з фінансових питань.
2. Фінансово-правові норми можуть встановлюватися:
а) органами державної влади та управління;
б) політичними партіями;
в) громадськими організаціями;
г) підприємствами та установами.
3. Який орган державної влади визначає порядок та умови надання дотацій і субвенцій:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Верховна Рада України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Державне казначейство України.
4. Що належить до методів здійснення фінансової діяльності:
а) фінансування та кредитування;
б) ревізії та перевірки;
в) власні приписи та укладення договорів;
г) комерційні розрахунки;
д) облік та аналіз.
Теоретичне питання: Поняття кошторисно-бюджетного фiнансування та кошторису
Задача: Підприємцю Іванову необхідно виконати у поточному місяці такі види обов’язків:
1) виплатити заробітну плату найманим робітникам;
2) виплатити винагороду згідно з договором підряду за виконані роботи;
3) продати іноземну валюту, отриману згідно із зовнішньоекономічним контрактом;
4) перерахувати податки і збори до бюджету та державних цільових фондів.
Які із вказаних операцій регулюються фінансовим законодавством та якими законодавчими
актами?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 2
Тестові завдання:
1. Міністерство фінансів України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади
розробляє проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та подає
його на розгляд до Кабінету Міністрів України:
а) до 20 березня року, що передує плановому;
б) до 20 вересня поточного року;
в) до 1 квітня поточного року;
г) до 1 квітня року, що передує плановому.
2. Фонди коштів як відносно відокремлена частина фінансових ресурсів, які мають цільове
призначення та відносну самостійність функціонування, поділяються на:
а) локальні та всеукраїнські;
б) державні та місцеві;
в) регіональні та територіальні;
г) централізовані та децентралізовані.
3. До загальнодержавних податків відносяться:
а) податок на доходи фізичних осіб;
б) єдиний податок;
в) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
г) податок на промисел.
4. Що таке державні фінанси:
а) система грошових коштів, що виникають разом із державою і нерозривно пов’язані з
існуванням;
б) система економічних відносин, що виникають разом із державою і нерозривно пов’язані з
існуванням;
в) система фінансових норм, які виникають разом із державою і нерозривно пов’язані з
існуванням;
г) система фінансових установ, які виникають разом із державою і нерозривно пов’язані з
існуванням.

її
її
її
її

Теоретичне питання: Поняття публічних видатків та бюджетного фінансування.
Задача: Верховна рада України, приймаючи закон про Державний бюджет на наступний рік,
зобов’язала органи місцевого самоврядування фінансувати видатки на утримання органів судової
влади і прокуратури за рахунок місцевих бюджетів.
Дайте визначення Державного бюджету України, зведеного бюджету України та місцевих
бюджетів. Чи правомірне таке рішення Верховної Ради?
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 3
Тестові завдання:
1. Фінансова діяльність – це:
а) процес збирання, розподілу, перерозподілу та використання централізованих та
децентралізованих грошових фондів, що забезпечують виконання функцій держави;
б) процес збирання і розподілу грошових фондів, що забезпечують виконання функцій держави;
в) процес збирання, розподілу, перерозподілу грошових фондів, що забезпечують виконання
функцій держави;
г) процес збирання, розподілу, перерозподілу та використання централізованих грошових фондів,
що забезпечують виконання функцій держави.
2. Органом, що проводить єдину державну політику в сфері грошового обігу, являється:
а) Верховна Рада України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Національний банк України.
3. Який з названих видів відповідальності не застосовується за порушення податкового
законодавства:
а) кримінальна відповідальність;
б) адміністративна відповідальність;
в) дисциплінарна відповідальність;
г) нарахування пені на суму несплаченого податку.
4. Фінансове право – це:
1) галузь публічного права;
2) інститут публічного права;
3) галузь приватного права;
4) підгалузь приватного права.
Теоретичне питання: Правовi основи розмежування доходiв i видаткiв мiж ланками бюджетної
системи.
Задача: Затверджуючи Державний бюджет на наступний рік, Верховна Рада України зарахувала до
доходів республіканського бюджету Автономної республіки Крим частину податку на додану
вартість у розмірі 12 %, частину акцизного податку у розмірі 25%, частину податку на прибуток
підприємств і організацій всіх форм власності у розмірі 50%.
Дайте визначення бюджетної системи і бюджетного устрою України. До бюджетів якого
рівня відноситься бюджет Автономної республіки Крим? За рахунок яких доходів формується
бюджет Автономної республіки Крим?
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 4
1. Метод фінансово-правового регулювання визначається як:
а) сукупність засобів впливу на учасників фінансово-правових відносин;
б) сукупність напрямків фінансової діяльності держави;
в) сукупність норм, що регулюють фінансові правовідносини;
г) сукупність джерел правового регулювання фінансової діяльності.
2. Фінансово - правовими нормами називають:
а) загальнообов’язкові правила поведінки в сфері фінансової діяльності держави;
б) статті законів, що регулюють фінансову діяльність держави;
в) закони, що регулюють фінансову діяльність держави;
г) обов’язки учасників фінансових правовідносин.
3. Перевищення доходів Державного бюджету над видатками називають:
а) дефіцит бюджету;
б) профіцит бюджету;
в) надлишок бюджету;
г) виконання бюджету.
4. Предмет фінансового права – це суспільні відносини, які виникають у процесі:
а) фінансової діяльності держави, тобто в процесі мобілізації, розподілу, перерозподілу й
використання державних коштів;
б) розподілу, перерозподілу й використання державних коштів;
в) мобілізації державних коштів;
г) перерозподілу державних коштів.
Теоретичне питання: Правовий механізм податку на прибуток пiдприємств.
Задача: У ході підготовки проекту Державного бюджету на наступний рік Кабінет Міністрів
прийняв бюджетну резолюцію. Верховна Рада в строк до 1 травня розробила попередній проект
Державного бюджету і подала його на розгляд Президенту України. Міністерство фінансів довело
прогнозні показники Державного бюджету до відома міністерств та інших органів виконавчої влади,
які в двотижневий строк подали свої зауваження і пропозиції .
Знайдіть помилки в описаному ході бюджетного процесу.
Дайте визначення бюджетного процесу.
Назвіть стадії бюджетного процесу.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 5
Тестові завдання:
1. У законі про Державний бюджет України видатки на статтю підлягають подальшій деталізації,
якщо вони перевищують:
а) 1% суми всіх видатків Державного бюджету;
б) 0,5% суми всіх видатків Державного бюджету;
в) 5% суми всіх видатків Державного бюджету;
г) 0,1% суми всіх видатків Державного бюджету.
2. Які з вказаних фондів відносяться до децентралізованих державних доходів:
а) Державний бюджет;
б) Місцеві бюджети;
в) Пенсійний фонд;
г) фінанси підприємств, установ, організацій.
3. До місцевих податків відносяться:
а) єдиний податок;
б) акцизний податок;
в) податок на прибуток підприємств;
г) податок на додану вартість.
4. Чи можуть бути нормативні акти органів місцевого самоврядування джерелами фінансового
права?
а) ні;
б) так;
в) тільки після затвердження Верховною Радою України;
г) тільки після затвердження Міністром фінансів України;
д) тільки після розгляду Кабінетом Міністрів України.
Теоретичне питання: Класифікація податків і зборів.
Задача: У ході виконання районного бюджету виконком районної ради вирішив скоротити кількість
видатків районного бюджету і внести до нього відповідні зміни.
Чи законне рішення виконкому районної ради?
Хто має право вносити зміни до затвердженого бюджету?
Назвіть принципи бюджетного процесу і дайте висновок щодо дотримання їх у даній
ситуації.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
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Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 6
1. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути меншим:
а) 120 млн. грн;
б) 75 млн. грн;
в) 500 млн. грн;
г) 125 млн. грн.
2. Хто встановлює ліміт залишку грошової готівки в касі підприємства:
а) Національний банк;
б) Міністерство фінансів;
в) комерційний банк, що обслуговує підприємство;
г) саме підприємство.
3. Обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників, з умовою отримання
ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними
органами, органами місцевого самоврядування юридично значимих дій, - це:
а) податок;
б) збір (плата, внесок);
в) мито;
г) державне мито.
4. Структурним елементом фінансово-правової норми є:
а) диспозиція;
б) зміст;
в) юридичний факт;
г) відповідальність.
Теоретичне питання: Правовий механізм податку та його елементи.
Задача: Проект Державного бюджету України, поданий до Верховної Ради містив такі положення:
1. Скасування податку на додану вартість і акцизного податку;
2. Введення податку від обороту;
3. Зменшення податкової ставки плати за землю та податку на нерухомість.
Дайте висновок щодо правомірності цих положень.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 7
Тестові завдання:
1. Який метод правового регулювання є основним для фінансового права:
а) імперативний;
б) диспозитивний;
в) метод узгодження;
г) метод субординації.
2. Яке з указаних понять не являється структурним елементом фінансово-правової норми:
а) гіпотеза;
б) диспозиція;
в) екстрадиція;
г) санкція.
3. Граничний розмір дефіциту Державного бюджету та джерела його покриття встановлюються:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Президентом України;
в) Рахунковою Палатою;
г) Верховною Радою України.
4. Що визначає гіпотеза фінансово-правової норми:
а) відповідальність за правопорушення у галузі фінансової діяльності;
б) податкову деліктоспроможність суб’єктів у галузі фінансової діяльності;
в) умови, за яких можуть виникати у фізичних та юридичних осіб юридичні права і обов’язки у
галузі фінансової діяльності;
г) поведінку сторін фінансових правовідносин.
Теоретичне питання: Принцип резидентства у податковому правi.
Задача: Депутати міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», прийняли рішення про створення цільового фонду «Допомога», кошти якого
використовуватимуть на фінансування будівництва житла для молодих сімей. Проте міський
прокурор, посилаючись на заборону створення позабюджетних фондів, закріплену п. 9 ст. 13
Бюджетного кодексу України, опротестував таке рішення депутатів.
Розв’яжіть ситуацію.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

Міністерство освіти і науки України
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Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 8
Тестові завдання:
1. Проект Державного бюджету складає:
а) Верховна Рада України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Президент України;
г) Міністерство фінансів.
2. Кошторис має такі складові частини:
а) доходи і видатки;
б) резервний фонд, таємні видатки;
в) загальний та спеціальний фонд;
г) фонд розвитку, фонд оплати праці.
3. Бланковий кредит − це:
а) кредит, метою якого є вирішення задач у сфері економіки;
б) кредит для вирішення соціальних завдань;
в) кредит без наявності чітко вираженої мети;
г) забезпечений заставою кредит.
4. Що входить до структури правовідносин:
а) метод правового регулювання;
б) предмет правового регулювання;
в) суб’єктивні права і юридичні обов’язки;
г) юридичний факт.
Теоретичне питання: Непрямі податки в податковій системі України.
Задача: У ході виконання районного бюджету виконком районної ради вирішив скоротити кількість
видатків районного бюджету і внести до бюджету відповідні зміни.
Чи законне рішення виконкому районної ради?
Хто має право вносити зміни до затвердженого бюджету?
Назвіть принципи бюджетного процесу і дайте висновок щодо дотримання їх у даній ситуації.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
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Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 9
Тестові завдання:
1. Національний банк України є:
а) особливим центральним органом державного управління;
б) державним комітетом;
в) міністерством;
г) державною службою.
2. Документ про видачу грошей на підприємстві повинен бути підписаний:
а) бухгалтером;
б) головним бухгалтером;
в) головним бухгалтером і керівником;
г) бухгалтером і керівником.
3. Кошториси, які відображають потреби в коштах кожної бюджетної установи з урахуванням
специфіки їх функціонування, це:
а) індивідуальні кошториси;
б) зведені кошториси;
в) загальні кошториси;
г) кошториси видатків на централізовані та інші заходи.
4.
а)
б)
в)
г)

Який державний органи є органом фінансового контролю?
Державна фінансова інспекція України;
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів;
Державна служба статистики України;
Головне управління державної служби України.

Теоретичне питання: Класифiкацiя та види податкiв.
Задача: Під час проведення виїзної податкової перевірки фірми «Сокіл», її директор та бухгалтер не
надали первинні бухгалтерські документи для підтвердження розрахунків, зазначених у декларації.
Якими повинні бути дії співробітників районної податкової інспекції для визначення суми
податкового зобов’язання?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 10
Тестові завдання:
1. Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області) кооперативного банку має бути не
меншою за:
а) 35 осіб;
б) 40 осіб;
в) 45 осіб;
г) 50 осіб.
2. Узагальнювати і готувати пропозиції щодо скорочення видаткової частини бюджету, − обов’язок:
а) Міністерства фінансів України;
б) Рахункової палати України;
в) Кабінету Міністрів України;
г) Державної казначейської служби України.
3. Проект Державного бюджету на розгляд у Верховну Раду подає:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Президент України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Рахункова палата України.
4. До якого виду фінансового контролю можна віднести аудиторський контроль?
а) відомчого;
б) внутрішньогосподарського;
в) загальнодержавного;
г) незалежного.
Теоретичне питання: Поняття i змiст бюджетного процесу.
Задача: Керівник лікувально-оздоровчого об’єднання при КМУ, що фінансується безпосередньо з
державного бюджету, подав єдиний кошторис доходів і видатків для затвердження в Міністерство
охорони здоров’я, яке є вищестоячим органом стосовно ЛОО. Кошторис повернувся
незатвердженим, з поясненням, що згідно з Положенням про порядок складання єдиного кошторису
доходів і видатків бюджетних організацій затвердження його в компетенції Міністерства фінансів.
Дайте визначення кошторисно-бюджетного фінансування і кошторису видатків.
Назвіть види кошторисів.
Ким затверджується єдиний кошторис доходів і видатків?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 11
Тестові завдання:
1. Державна казначейська служба України складає та веде єдиний реєстр розпорядників бюджетних
коштів на основі:
а) програмної класифікації;
б) відомчої класифікації;
в) функціональної класифікації;
г) економічної класифікації.
2. Довгостроковий кредит має строк погашення:
а) до 5 років;
б) до 15 років;
в) більше 5 років;
г) до 99 років.
3. Статутний капітал Національного банку України є :
а) приватною власністю;
б) державною власністю;
в) іноземною власністю;
г) колективною власністю.
4. Ревізія – це:
а) метод фінансового контролю;
б) форма фінансового контролю;
в) принцип фінансового контролю;
г) функція фінансового контролю.
Теоретичне питання: Місцеві бюджети: види, склад доходів і видатків.
Задача: При затвердженні кошторису видатків районного державного казначейства були внесені такі
статті видатків:
1) канцелярські і господарські видатки;
2) відрядження;
3) придбання обладнання;
4) ремонт приміщення.
Які основні статті кошторису видатків встановлені бюджетною класифікацією?
Які необхідні статті пропущено в даному переліку?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 12
Тестові завдання:
1. Кошти, які безоплатно та безповоротно передаються з одного бюджету до іншого, - це:
а) міжбюджетний трансферт;
б) державні видатки;
в) секвестр;
г) бюджетне асигнування.
2. Що належить до ознак податку:
а) майнова зацікавленість;
б) добровільність;
в) благодійність;
г) безповоротність.
3. Загальна частина фінансового права включає в себе:
а) бюджетне право;
б) податкове право;
в) валютне право;
г) норми, що встановлюють порядок здійснення фінансового контролю.
4. Що містить у собі класифікація доходів бюджету?
а) видатки;
б) запозичення;
в) трансферти;
г) кредитування.
Теоретичне питання: Бюджетна класифікація: поняття, значення, структура.
Задача: При складанні зведеного кошторису Міністерством освіти і науки України працівники
міністерства вимагали від централізованих бухгалтерій складання індивідуальних кошторисів на
кожну школу.
Головний бухгалтер заперечував проти цієї вимоги, посилаючись на те , що для однотипних
невеликих установ складаються загальні кошториси.
Дайте визначення зведеного кошторису, індивідуального кошторису і загального кошторису.
В яких випадках складаються індивідуальні кошториси, а в яких загальні?
Як би ви вирішили дану суперечку?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 13
Тестові завдання:
1. Частина норми фінансового права, що визначає умови, за яких виникають передбачені нормою
права та обов’язки:
а) гіпотеза;
б) диспозиція;
в) санкція;
г) санація.
2. Бюджетна резолюція розробляється:
1) Кабінетом Міністрів України;
2) Президентом України;
3) Верховною Радою України;
4) Міністерством економіки.
3. Строк подачі проекту Державного бюджету на розгляд Верховної Ради:
1) до 15 вересня року, що передує плановому;
2) до 15 вересня поточного року;
3) до 1 вересня поточного року;
4) до 1 вересня року, що передує плановому.
4. Єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (у тому числі кредитування за
вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за економічною сутністю, функціональною
діяльністю, організаційним устроєм та іншими ознаками відповідно до законодавства України та
міжнародних стандартів – це:
1) бюджетна політика;
2) бюджетний меморандум;
3) бюджетна резолюція;
4) бюджетна класифікація.
Теоретичне питання: Бюджетна система і бюджетний устрiй України.
Задача: Головного бухгалтера Земельного банку було звільнено з посади на вимогу Національного
банку України в зв’язку з професійною невідповідністю посаді. Бухгалтер оскаржив в суді рішення
про звільнення, мотивуючи це тим, що звільнити з роботи його має право тільки роботодавець, тобто
керівник Земельного банку. Посаду він обіймає вже протягом року і на його роботу не було ніяких
нарікань з боку керівництва банку. Керівництво Земельного банку підтримало позов бухгалтера.
Чи має право Національний банк вимагати звільнення головного бухгалтера комерційного банку?
Ким встановлюються вимоги щодо професійної придатності керівників та головних бухгалтерів
комерційних банків? В який строк може бути оскаржене рішення про звільнення на вимогу
Національного банку?
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 14
Тестові завдання:
1. Плановий документ, що визначає об’єм, цільове спрямування та розподіл коштів, що
відпускаються з бюджету для фінансування державної установи, - це:
а) установчий договір;
б) кошторис видатків;
в) бухгалтерський звіт;
г) положення.
2. Базова ставка податку на доходи фізичних осіб складає:
а) 12 %;
б) 13 %;
в) 15 %;
г) 18 %.
3. Короткостроковий кредит має строк погашення:
а) до 1 року;
б) до 5 років;
в) до 2 років;
г) до 6 міс.
5.
а)
б)
в)
г)

За складання проекту Закону України про Державний бюджет України відповідає:
Прем’єр-міністр України;
Президент України;
Голова Верховної Ради України;
міністр фінансів України.

Теоретичне питання: Поняття бюджету та його складові частини.
Задача: У зв’язку з систематичним порушенням комерційним банком «А» вимог нормативних актів,
що призвело до неплатоспроможності банку та заподіяло істотну шкоду інтересам клієнтів,
правління Національного банку позбавило банк «А» ліцензії та прийняло рішення про ліквідацію
банку і призначило ліквідатора.
Чи вправі правління Національного банку приймати такі рішення?
Чи не протирічить таке рішення НБУ Закону України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 15
Тестові завдання:
1. Основною функцією Національного банку є :
а) забезпечення стабільності грошової одиниці України;
б) забезпечення виконання Державного бюджету України;
в) надання кредитів фізичним та юридичним особам;
г) монопольне здійснення емісії національної валюти України.
2. Головні розпорядники коштів Державного бюджету України затверджуються Законом про
Державний бюджет України шляхом встановлення їм:
а) бюджетних призначень;
б) бюджетних асигнувань;
в) бюджетних запитів;
г) бюджетних пропозицій.
1.
а)
б)
в)
г)

Проект Основних засад грошово-кредитної політики на наступний рік подає:
Національний банк України;
Президент України;
Голова Верховної Ради України;
Рахункова палата України.

2.
а)
б)
в)
г)

Базова ставка податку на доходи фізичних осіб складає:
10 %;
15 %;
18 %;
20 %.

Теоретичне питання: Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства.
Задача: У ході перевірки службовцями Національного банку України діяльності одного з
комерційних банків було виявлено ряд порушень приписів нормативних актів Національного банку,
що могли призвести до порушення прав вкладників і кредиторів. За результатами перевірки було
прийнято рішення відсторонити керівництво банку від управління банком, тимчасово призупинити
дію ліцензії на право відкриття валютних рахунків та накласти на банк штраф у розмірі 3%
статутного фонду банку.
Чи вправі Національний банк проводити перевірки діяльності комерційних банків?
Чи може Національний банк приймати нормативні акти, обов’якові для виконання всіма
кредитно-фінансовими установами?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 16
Тестові завдання:
1. Акцизний податок – це один з видів:
а) місцевих податків;
б) прямих податків;
в) реальних податків;
г) непрямих податків.
2. Середньостроковий кредит має строк погашення:
а) до 5 років;
б) до 3 років;
в) від 3 до 5 років;
г) від 1 до 3 років.
3. Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо:
а) 40 % його активів є активами одного типу;
б) 45 % його активів є активами одного типу;
в) 50 % його активів є активами одного типу;
г) більше 50 % його активів є активами одного типу.
4. Постанову щодо схвалення проекту Закону «Про Державний бюджет» на наступний бюджетний
період приймає:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Президент України;
в) Верховна Рада України;
г) міністр фінансів України.
Теоретичне питання: Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі
юридичної відповідальності.
Задача: У ході підготовки проекту Державного бюджету на наступний рік Кабінет Міністрів
прийняв бюджетну резолюцію. Верховна Рада в строк до 1 травня розробила попередній проект
Державного бюджету і подала його на розгляд Президенту України. Міністерство фінансів довело
прогнозні показники Державного бюджету до відома міністерств та інших органів виконавчої влади,
які в двотижневий строк подали свої зауваження і пропозиції .
Знайдіть помилки в описаному ході бюджетного процесу.
Дайте визначення бюджетного процесу.
Назвіть стадії бюджетного процесу.
Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
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Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
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для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 17
Тестові завдання:
1. Частина фінансової норми, що вказує на зміст самого правила поведінки:
а) гіпотеза;
б) диспозиція;
в) санкція;
г) санація.
2. Систему фінансового законодавства складають:
а) норми та інститути фінансового права;
б) нормативно-правові акти, що містять норми фінансового права;
в) напрямки фінансової діяльності держави;
г) засоби впливу на фінансові правовідносини.
3.
а)
б)
в)
г)

Джерелами фінансового права вважають:
нормативні акти, що містять норми фінансового права;
матеріальні умови життя суспільства;
підручники з фінансового права, погляди вчених;
норми фінансового права.

4. Хто є суб’єктом сплати податків, зборів й інших обов’язкових платежів?
а) юридичні та фізичні особи;
б) юридичні особи;
в) фізичні особи;
г) законодавчі та виконавчі органи влади.
Теоретичне питання: Незалежний фінансовий контроль.
Задача: Працівники податкової інспекції, проводячи планову перевірку фермерського господарства,
виявили, що в господарстві не встановлено ліміт наявності готівки в касі і при цьому готівка в банк
не здається по декілька днів. За результатами перевірки на фермерське господарство було накладено
фінансові санкції. Голова фермерського господарства оскаржував рішення податкової інспекції,
посилаючись на те, що для фермерських господарств ліміт каси не встановлюється. Представник
податкової інспекції в суді пояснював дії податківців тим, що фермерське господарство займається
також діяльністю в сфері торгівлі та громадського харчування і тому повинне мати ліміт каси.
Як би ви вирішили справу?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
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Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
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напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 18
Тестові завдання:
1. Структурно фінансові правовідносини складаються із таких елементів:
а) суб’єкти, об’єкт, юридичний зміст, юридичні факти;
б) суб’єкти, об’єкт, юридичний зміст, юридичні норми;
в) суб’єкти, юридичний зміст, юридичні факти;
г) об’єкт, юридичний зміст, юридичні факти.
2. Ставка податку на додану вартість становить:
а) 25 %;
б) 20 %;
в) 17 %;
г) 18 %.
3. Публікацію відомостей про стан державного внутрішнього боргу України здійснює:
1) Кабінет міністрів України;
2) Міністерство фінансів України;
3) Рахункова палата України;
4) Міністерство економіки України.
4.
а)
б)
в)
г)

Державний банк засновується за рішенням:
Верховної Ради України;
Кабінету Міністрів України;
Національного банку України;
Правління Національного банку України.

Теоретичне питання: Змiст та особливостi перевiрки, обстеження, аналiзу i ревiзiї.
Задача: Підприємство бажає відкрити рахунок в банку для зберігання грошових коштів і виконання
всіх видів банківських операцій.
Які документи повинне надати підприємство для відкриття рахунку в банку?
Який нормативний документ регулює порядок відкриття рахунків в банках?
Чи можуть структурні підрозділи без права юридичної особи відкривати рахунки в банках?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВАРІАНТ 19
Тестові завдання:
1. Обслуговування внутрішнього державного боргу України здійснює:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Міністерство економіки України;
г) Національний банк України.
2. Хто є суб’єктом сплати податків, зборів й інших обов’язкових платежів?
а) юридичні та фізичні особи;
б) юридичні особи;
в) фізичні особи;
г) законодавчі та виконавчі органи влади.
3. Наявність якого з вказаних суб’єктів являється необхідною для фінансових правовідносин :
а) суспільно-територіального об’єднання;
б) юридичної особи;
в) фізичної особи;
г) держави.
4. Передбачені Законом про Державний бюджет або в рішенні про бюджет місцевих органів доходи,
надходження яких щорічно визначають і перерозподіляють між різними ланками бюджетів, - це:
а) регулюючі доходи;
б) місцеві доходи;
в) постійні доходи;
г) закріплені доходи.
Теоретичне питання:
повноваження.

Рахункова

палата

України:

правовий

статус,

завдання,

функцiї,

Задача: У зв’язку з дефіцитом державного бюджету Кабінет Міністрів України одержав позику
5 млн грн. Ці кошти було використано для виплати пенсій населенню.
Проаналізуйте ситуацію.
Якими є джерела фінансування дефіциту державного бюджету?
Хто має право здійснювати запозичення?
Який порядок використання грошових надходжень, отриманих у разі запозичення?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВАРІАНТ 20
Тестові завдання:
1. Вищу юридичну силу має:
а) Закон України «Про систему оподаткування»;
б) Конституція України;
в) Бюджетний кодекс;
г) Податковий кодекс.
2. Особлива частина фінансового права включає в себе:
а) податкове право;
б) страхове право;
в) авторське право;
г) земельне право.
3. Структура фінансових правовідносин включає в себе:
а) норму фінансового права;
б) зміст;
в) об‘єкт;
г) закон.
4. Бюджетний процес в Україні проходить:
а) одну стадію;
б) дві стадії;
в) три стадії;
г) чотири стадії.
Теоретичне питання: Ревiзiя як основний метод фiнансового контролю, її види.
Задача: За даними державної податкової інспекції м. Полтава ПАТ «Полтавбуд» не сплатило до
бюджету податків на суму 15000 грн.
Чи є підстави для притягнення керівника підприємства до кримінальної відповідальності за
ухиляння від сплати податків?
Чи можливо притягнути до кримінальної відповідальності за ухиляння від сплати податків
ПАТ «Полтавбуд» як юридичну особу?
Який вид відповідальності може бути застосований у даному випадку?
Які санкції передбачено законодавством за такі порушення?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки
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Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 21
Тестові завдання:
1. Сукупність суб’єктивних прав та юридичних обов’язків суб’єктів фінансових правовідносин
становить:
а) структуру правовідносин;
б) зміст правовідносин;
в) об’єкт правовідносин;
г) поняття правовідносин.
2. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є:
а) валовий дохід підприємства;
б) прибуток, отриманий підприємством;
в) валові видатки підприємства;
г) виручка від торгівельної діяльності.
3. Розміщення боргових зобов’язань уряду України здійснюється за його дорученням:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Міністерством фінансів України
в) Державним казначейством;
г) Державною податковою адміністрацією.
4. Проект Основних засад грошово-кредитної політики на наступний рік подає:
а) Національний банк України;
б) Президент України;
в) Голова Верховної Ради України;
г) міністр фінансів України.
Теоретичне питання: Методи фінансового контролю.
Задача: У зв’язку з систематичним порушенням комерційним банком «А» вимог нормативних актів,
що призвело до неплатоспроможності банку та заподіяло істотну шкоду інтерасам клієнтів,
правління Національного банку позбавило банк «А» ліцензії та прийняло рішення про ліквідацію
банку і призначило ліквідатора.
Чи вправі правління Національного банку приймати такі рішення?
Чи не суперечить таке рішення Закону України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 22
1. Притягати до відповідальності за порушення податкового законодавства та застосовувати санкції
мають право:
а) місцеві ради народних депутатів;
б) державна податкова адміністрація;
в) прокуратура;
г) суд.
2. Який з названих видів відповідальності не застосовується за порушення податкового
законодавства:
а) кримінальна відповідальність;
б) адміністративна відповідальність;
в) дисциплінарна відповідальність;
г) нарахування пені на суму несплаченого податку.
3. Документ про видачу грошей на підприємстві повинен бути підписаний:
а) бухгалтером;
б) головним бухгалтером;
в) головним бухгалтером і керівником;
г) бухгалтером і керівником.
4. Державний борг, тобто загальна сума заборгованості держави:
а) не може перевищувати 60 % доходів бюджету;
б) не може перевищувати обсягу золотого запасу держави;
в) дорівнює сумі усіх випущених та непогашених боргових зобов’язань держави;
г) не може перевищувати 60 % фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту
України.
Теоретичне питання: Види фінансового контролю.
Задача: Податковим кодексом України встановлено строки подання до податкового органу
декларації про прибуток, розрахунок податку на прибуток та платіжне доручення на перерахування
податку до бюджету. ПАТ «ЛКТ» подало вказані документи з затримкою на 6 днів.
Згідно якого нормативного акта та в якому розмірі настає відповідальність за таке порушення?
Чи залежить розмір штрафних санкцій від тривалості затримки та від кількості випадків
порушень?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВАРІАНТ 23
Тестові завдання:
1. Банки можуть списувати кошти з рахунків клієнтів:
а) по розпорядженню власника коштів;
б) по розпорядженню державних органів;
в) за рішенням суду;
г) по розпорядженню прокурора не нижче обласного.
2. Статутний капітал Національного банку України є:
а) приватною власністю;
б) державною власністю;
в) іноземною власністю;
г) колективною власністю.
3. Платниками податку з доходів фізичних осіб є:
а) суб’єкти підприємницької діяльності ;
б) юридичні особи;
в) фізичні особи;
г) посадові особи.
4. Документ, який визначає розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань
головним розпорядникам бюджетних коштів у певні періоди року відповідно до бюджетної
класифікації, − це:
а) бюджетний запит;
б) бюджетний розпис;
в) бюджетне призначення;
г) бюджетне асигнування.
Теоретичне питання: Поняття i значення фiнансового контролю.
Задача: При складанні зведеного кошторису Міністерством освіти і науки України працівники
міністерства вимагали від централізованих бухгалтерій складання індивідуальних кошторисів на
кожну школу. Головний бухгалтер заперечував проти цієї вимоги, посилаючись на те, що для
однотипних невеликих установ складаються загальні кошториси.
Дайте визначення зведеного кошторису, індивідуального кошторису і загального кошторису.
В яких випадках складаються індивідуальні кошториси, а в яких загальні?
Як би ви вирішили дану суперечку?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВАРІАНТ 24
Тестові завдання:
1. Які з вказаних фондів відносяться до децентралізованих державних доходів:
а) Державний бюджет;
б) Місцеві бюджети;
в) Доходи державних підприємств;
г) Доходи, що надходять безпосередньо державним органам.
2. Проект Державного бюджету на розгляд у Верховну Раду подає:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Президент України;
в) Міністерство фінансів;
г) Рахункова палата.
3. Який орган державної влади визначає порядок та умови надання дотацій і субвенцій:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Верховна Рада України;
в) Міністерство фінансів;
г) Державне казначейство.
4. Спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання та пені, не сплачених
таким платником у строк, визначений Податковим кодексом України, − це:
а) податкова застава;
б) податкова вимога;
в) податковий кредит;
г) податковий борг.
Теоретичне питання: Поняття джерел фiнансового права та їх класифікація.
Задача: Згідно зі ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в
порядку і розмірах, встановлених законом.
Чи стосується ця вимога юридичних осіб – платників податків?
Якими нормативними актами встановлюється цей обов’язок щодо юридичних осіб?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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для студентів спеціальності 081 «Право»,
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ВАРІАНТ 25
Тестові завдання:
1. Наявність якого з вказаних суб’єктів являється необхідною для фінансових правовідносин :
а) суспільно-територіального об’єднання;
б) юридичної особи;
в) фізичної особи;
г) держави.
2. Об’єктом фінансових правовідносин може бути:
а) майно;
б) грошові кошти;
в) ділова репутація;
г) земля.
3. Платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у
поданій ним податковій декларації:
а) негайно;
б) у розумний строк;
в) протягом 10 календарних днів;
г) протягом 1 місяця.
4. Державний борг, який охоплює всю сукупність боргових зобов’язань держави на певну дату, − це:
а) поточний борг;
б) капітальний борг;
в) загальний борг;
г) спеціальний борг.
Теоретичне питання: Фiнансово-правовi норми, їx структура i види.
Задача: Працівники податкової інспекції, проводячи планову перевірку фермерського господарства
виявили, що в господарстві не встановлено ліміт наявності готівки в касі і при цьому готівка в банк
не здається по декілька днів. За результатами перевірки на фермерське господарство було накладено
фінансові санкції. Голова фермерського господарства оскаржував рішення податкової інспекції,
посилаючись на те, що для фермерських господарств ліміт каси не встановлюється. Представник
податкової інспекції в суді пояснював дії податківців тим, що фермерське господарство займається
також діяльністю в сфері торгівлі та громадського харчування і тому повинне мати ліміт каси.
Як би ви вирішили справу?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВАРІАНТ 26
Тестові завдання:
1. Планова діяльність органів держави й місцевого самоврядування щодо цільового використання
публічних коштів – це:
а) державні доходи;
б) муніципальні доходи;
в) державні витрати;
г) муніципальні витрати.
2. Який орган формує Державний валютний фонд України?
а) Кабінет Міністрів України;
б) Верховна Рада України;
в) Національний банк України;
г) Міністерство фінансів України.
3. Метод управління державним боргом, який полягає у здійсненні нових позик для покриття раніше
випущених боргових зобов’язань, − це:
а) консолідація;
б) рефінансування;
в) анулювання;
г) реструктуризація.
4. Фінансове право – це:
а) галузь публічного права;
б) інститут публічного права;
в) галузь приватного права;
г) підгалузь приватного права.
Теоретичне питання: Фiнансово-правовi вiдносини, їx структура i особливостi.
Задача: Кабінет Міністрів України 30 березня розглянув та схвалив розроблений Міністерством
фінансів України спільно з іншими органами центральної виконавчої влади проект Основних
напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і 2 квітня подав на розгляд Верховної
Ради України.
Чи діє Кабінет Міністрів України відповідно до бюджетних повноважень?
Розкрийте правову природу проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний
бюджетний період.
Який орган державної влади приймає постанову про основні напрями бюджетної політики на
наступний бюджетний період?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВАРІАНТ 27
Тестові завдання:
1. Безоплатне та безповоротне виділення коштів із державних або муніципальних фінансових фондів
на здійснення публічних потреб – це:
а) фінансування;
б) інвестування;
в) самоокупність;
г) трансферти.
2. Що належить до платіжних інструментів відповідно до чинного законодавства?
а) меморіальні ордери та акредитиви;
б) іноземна та національна валюта;
в) банківські метали та золото;
г) всі зазначені засоби.
3. Фінансове право – це:
а) галузь публічного права;
б) інститут публічного права;
в) галузь приватного права;
г) підгалузь приватного права.
4. Граничні розміри державного внутрішнього боргу України, його структуру, джерела і строки
погашення встановлює:
а) Верховна Рада України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Національний банк України;
г) Міністерство фінансів України.
Теоретичне питання: Поняття і структура фінансової системи держави.
Задача: У зв’язку з особливими обставинами закон України про Державний бюджет України
набрав чинності 20 січня. У період з 1 по 20 січня уряд здійснював витрати на основі проекту цього
закону.
Дайте правову оцінку ситуації.

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 28
Тестові завдання:
1. Принцип фінансування видатків, згідно з яким закріплюється необхідність суворого додержання
при здійсненні видатків цілей та заходів, що фінансуються відповідно до затверджених фінансових
планів, − це:
а) принцип плановості;
б) принцип ефективності використання коштів;
в) принцип безповоротності та безоплатності фінансування державних видатків;
г) принцип цільового спрямування фінансування державних витрат.
2. Кошторис – це:
а) бюджетні асигнування, які видаються бюджетними установами;
б) плановий документ, що закріплює перелік необхідних витрат та можливих надходжень
відповідної бюджетної установи, їх постатейний та поквартальний розподіл;
в) плановий документ, що закріплює обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний та поквартальний
розподіл;
г) плановий документ, що закріплює одержувачів бюджетних коштів та напрямки їх витрачання.
3. Державний банк засновується за рішенням:
а) Верховної Ради України;
б) Кабінету Міністрів України;
в) Національного банку України;
г) Правління Національного банку України.
4. Що належить до методів здійснення фінансової діяльності:
а) фінансування та кредитування;
б) ревізії та перевірки;
в) власні приписи та укладення договорів;
г) облік та аналіз.
Теоретичне питання: Форми і методи фінансової діяльності держави.
Задача: До складу правління Фонду соціального страхування України ввійшли: 15 представників
від держави, 5 представників від застрахованих осіб та 7 представників від роботодавців.
Оцініть правомірність ситуації. На яких засадах формується склад правління фонду?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
для студентів спеціальності 081 «Право»,
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», 6.030401і «Правознавство»
ВАРІАНТ 29
Тестові завдання:
1. Які існують види кошторисів?
а) індивідуальний та зведений;
б) поточний та капітальний;
в) квартальний та річний;
г) економічний та функціональний.
2. Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути меншим:
а) 120 млн. грн;
б) 75 млн. грн;
в) 500 млн. грн;
г) 125 млн. грн.
3. Предмет фінансового права – це суспільні відносини, які виникають у процесі:
а) фінансової діяльності держави, тобто в процесі мобілізації, розподілу, перерозподілу й
використання державних коштів;
б) розподілу, перерозподілу й використання державних коштів;
в) мобілізації державних коштів;
г) перерозподілу державних коштів.
4. Що входить до структури правовідносин:
а) метод правового регулювання;
б) предмет правового регулювання;
в) суб’єктивні права і юридичні обов’язки;
г) юридичний факт.
Теоретичне питання: Поняття i функцiї фiнансiв.
Задача: Кабінет Міністрів України своєю постановою затвердив джерела формування коштів
Пенсійного фонду України у 2015 році.
Оцініть правомірність ситуації. Яким чином визначаються джерела формування коштів
Пенсійного фонду України?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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ВАРІАНТ 30
Тестові завдання:
1. Кошторис має такі складові частини:
а) доходи і видатки;
б) резервний фонд, таємні видатки;
в) загальний та спеціальний фонд;
г) фонд розвитку, фонд оплати праці.
2. Розмір статутного капіталу НБУ становить:
а) 10 млн гривень;
б) 15 млн гривень;
в) 20 млн гривень;
г) 25 млн гривень.
3. Чи можуть бути нормативні акти органів місцевого самоврядування джерелами фінансового
права?
а) ні;
б) так;
в) тільки після затвердження Верховною Радою України;
г) тільки після розгляду Кабінетом Міністрів України.
4. Що визначає гіпотеза фінансово-правової норми:
а) відповідальність за правопорушення у галузі фінансової діяльності;
б) податкову деліктоспроможність суб’єктів у галузі фінансової діяльності;
в) умови, за яких можуть виникати у фізичних та юридичних осіб юридичні права і обов’язки у
галузі фінансової діяльності;
г) поведінку сторін фінансових правовідносин.
Теоретичне питання: Поняття фiнансiв i фiнансової системи України.
Задача: Підприємство «Каштан», яке має поточний рахунок у комерційному банку «Фактор»,
надіслало до установи банку платіжне доручення з метою перерахування 200 тис. грн. на рахунок
будівельної компанії «Інвестбуд». У реквізиті «Призначення платежу» цього платіжного доручення
було вказано: «безоплатна фінансова допомога».
Якими мають бути дії комерційного банку «Фактор» в цьому випадку?

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В.
Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.
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