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ВСТУП
Ринкова економіка з її різноманітними моделями, відомими світовій практиці, є
соціально-орієнтованим господарством з державним регулюванням.
Значну роль як у самій структурі ринкових відносин, так і в механізмі їх
регулювання з боку держави відіграє фінансове право.
Програмою курсу "Фінансове право" передбачено вивчення основних
фінансово-правових відносин, що регулюють фінансову діяльність і фінансову
систему України, бюджетний устрій і бюджетний процес, а також податкові і
кредитні, страхові, банківські і валютні правовідносини юридичних та фізичних
осіб у сучасних умовах.
Слід пам'ятати, що фінансове законодавство України дуже мобільне і часто
змінюється у зв'язку з активним законодавчим процесом. Тому потрібно
регулярно слідкувати за змінами у фінансовому законодавстві, повсякденно
аналізувати спеціальну літературу та періодику.
Мета курсу "Фінансове право" — ознайомити студентів з механізмом правового
регулювання процесів мобілізації, розподілу та використання централізованих і
децентралізованих фондів коштів держави.
Завдання курсу:
• охарактеризувати види, методи фінансового контролю;
• розглянути бюджетний устрій України;
• проаналізувати стадії бюджетного процесу в Україні;
• охарактеризувати державні доходи;
• проаналізувати правове регулювання податкової системи;
• охарактеризувати правове забезпечення здійснення державних видатків;
• проаналізувати правові засади державного кредиту;
• розглянути правове регулювання державного страхування;
• охарактеризувати правове забезпечення функціонування державних цільових
фондів;
• розглянути правове регулювання грошової та банківської систем України;
• проаналізувати правові засади валютного регулювання в Україні.
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МЕТА, ЗАДАЧІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ
РОБОТИ
Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння студентами матеріалу
курсу «Фінансове право» та вміння застосовувати набуті теоретичні знання під
час вирішення практичних завдань. Під час написання контрольної роботи
студенти повинні продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал,
аргументовано відповідати на основні питання з обраної теми, використовуючи
відповідні нормативні акти.
Контрольна робота виконується за одним із варіантів, номер якого
обирається відповідно до порядкового номера студента у списку академічної
групи.
Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.
Приступаючи до виконання теоретичного завдання, студенти повинні:
- визначити, до якої теми курсу фінансового права вона належить;
- опрацювати відповідний розділ підручника та необхідні нормативні акти;
- зробити самостійний аналіз теоретичної частини за складеним планом
з посиланням на відповідну літературу і нормативні акти.
Механічне списування підручника чи матеріалу з періодичних видань не
допускається. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими, з аналізом не лише можливих порушень чинного фінансового законодавства, а й з визначенням наслідків таких порушень.
Виконання практичного завдання (задачі) вимагає повної та аргументованої
відповіді на поставлене в ній запитання. При цьому слід:
- розкрити зміст тих положень фінансового законодавства, що
застосовуються при вирішенні задачі;
- провести юридичний аналіз фактичних обставин з посиланням на конкретні статті нормативних актів.
Цифрові дані, таблиці, зразки документів та інший матеріал, який стосується аналізованого питання контрольної роботи, бажано подати у додатках до
контрольної роботи.
До роботи слід обов'язково додати список фактично використаної літератури
відповідно до встановлених вимог, які пред'являються до оформлення
літератури .
Контрольна робота, яка не відповідає поставленим вимогам, повертається
для повторного виконання.
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ І СТРУКТУРА РОБОТИ
Контрольну
роботу студенти виконують самостійно, додержуючись
рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.
Рекомендується така структура роботи:
1. Титульна сторінка.
2 Зміст контрольної роботи, де сформульовані основні питання теоретичної
частини контрольної роботи та сторінки, на яких вони розміщені.
3. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення теми, мета і
основні завдання роботи, визначаються джерела інформації (1-2 стор.).
4. Основна частина, що складається з трьох основних пунктів, які
відображають теоретичний матеріал з теми та
виконання практичного
завдання( 15-20 стор.).
5. Висновки, у яких стисло і чітко подаються узагальнення та пропозиції, які
випливають із змісту контрольної роботи.
6. Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботи в
алфавітному порядку в такій послідовності:
— закони, нормативні акти та положення державного значення;
— літературні та наукові джерела;
— матеріали періодичних видань.
У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну
назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що
опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву
статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу
газети.
Вимоги до набору тексту
Роботу друкують на комп'ютері з однієї сторони аркуша білого паперу формату
А4 (210х297 мм), дотримуючись таких вимог:
Шрифт
Times New Roman
Розмір
14
Відстань між рядками
1,5 інтервал
Верхнє, нижнє, ліве поле
20 мм
Праве поле
10 мм
Розташування
книжне
Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули чи умовні позначення
можна тушшю, пастою, чорнилом лише чорного кольору.
Кожну структурну частинуконтрольної роботи слід починати з нової
сторінки.
Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому куті
без крапки. Титульний аркуш вважається за першу сторінку, але нумерація на
ньому не проставляється. Наступні сторінки нумерують починаючи з другої.
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ № 1
Теоретичне завдання.
Поняття, види та значення фінансового контролю.
Взаємодія органів фінансового контролю під час його здійснення.
Практичне завдання.
Ініціативною групою депутатів Верховної Ради України було підготовлено
законопроект про внесення змін і доповнень до Закону про Державний бюджет
України. Законопроект передбачав зміни, пов'язані зі збільшенням джерел
доходів завдяки введенню цільового загальнодержавного податку до кінця
фінансового року. Оцініть правомірність ситуації. Вкажіть, за яких умов можуть
бути внесені зазначені зміни до закону про Державний бюджет України.
ВАРІАНТ № 2
Теоретичне завдання.
Фінансові правопорушення: поняття, види, склад.
Фінансова безпека держави: поняття, зміст та шляхи забезпечення.
Практичне завдання.
За результатами місячного звіту про виконання загального фонду Державного бюджету України виявилося, що отриманих надходжень недостатньо для
здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з
урахуванням граничного рівня дефіциту, затвердженого законом про Державний
бюджет України.
У цій ситуації Уряд України вжив таких заходів:
- випустив короткострокову позику у вигляді цінних паперів;
- тимчасово обмежив асигнування загального фонду Державного
бюджету України;
- використав кошти резервного фонду для фінансування пріоритетних напрямків.
Оцініть правомірність ситуації. Відповідь мотивуйте, посилаючись на чинне
законодавство.

ВАРІАНТ № З
Теоретичне завдання.
Бюджет, його доходи та видатки. Загальний і спеціальний фонди бюджету.
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Суб'єкти бюджетно-процесуальних правовідносин, їх повноваження.
Практичне завдання.
Микитівський доломітний завод здійснює випуск вогнетривкої продукції
для підприємств чорної металургії України і не належить до підприємств
сфери торгівлі, громадського харчування та послуг. На балансі підприєм ства
утримується готель для проживання працівників, які перебувають у
відрядженні. Крім того, підприємство здає в оренду іншим юридичним та
фізичним особам приміщення, надає населенню послуги автотранспорту,
послуги АТС.
Чи має право підприємство здійснювати готівкові розрахунки за вищезазначені види послуг без застосування реєстраторів розрахункових операцій?
Відповідь мотивуйте, посилаючись на чинне законодавство.
ВАРІАНТ № 4
Теоретичне завдання.
Податок як правова категорія: поняття, ознаки і функції. Класифікація
податків і зборів.
Система суб'єктів податкових правовідносин.
Практичне завдання.
Комп'ютерний клуб «Орбіта» - суб'єкт підприємницької діяльності - надає
послуги (інтернет-послуги, комп'ютерні ігри тощо).
Яким чином мають здійснюватися готівкові розрахунки з відвідувачами
клубу? Відповідь мотивуйте, посилаючись на чинне законодавство.

ВАРІАНТ № 5
Теоретичне завдання.
Правовий механізм податку та його основні елементи.
Податкові правопорушення: поняття, види, характеристика.
Практичне завдання.
Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України у першому
читанні Кабінет Міністрів України підготував і подав 20 листопада року, що
передує плановому, проект закону про Державний бюджет України,
доопрацьований відповідно до бюджетних висновків Верховної Ради України.
Оцініть правомірність ситуації.
ВАРІАНТ № 6
Теоретичне завдання.
Загальна характеристика страхування, види страхування.
Державне регулювання і нагляд за страховою діяльністю в Україні.
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Практичне завдання.
За підсумками виконання Державного бюджету України за результатами
трьох кварталів фактичне перевищення показників доходів, врахованих у роз
писі Державного бюджету України на відповідний період, склало більш ніж
15 відсотків. Комітет Верховної Ради України подав відповідний проект закону
про внесення змін до Закону про Державний бюджет України.
Оцініть правомірність ситуації. Вкажіть, які дії повинен здійснити комітет
Верховної Ради України з питань бюджету в ситуації, що склалася. Відповідь
мотивуйте, посилаючись на чинне законодавство.
ВАРІАНТ № 7
Теоретичне завдання.
Зміст і правове значення кошторису бюджетної установи.
Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання
кошторису бюджетної установи.
Практичне завдання.
Стоматологічна поліклініка м. Умані є бюджетною установою та має власні
надходження від продажу відходів із дорогоцінними металами.
Чи підлягають оподаткуванню податком на прибуток зазначені доходи?
Відповідь мотивуйте, посилаючись на чинне законодавство.
ВАРІАНТ № 8
Теоретичне завдання.
Поняття і принципи кошторисно-бюджетного фінансування.
Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні.
Практичне завдання.
Школа третього ступеня, що має відповідну ліцензію Міністерства освіти та
науки України, фінансується з бюджету і надає платні послуги з освіти, зокрема
щодо підготовки робітників різних професій.
Обґрунтуйте, посилаючись на чинне законодавство, чи звільняються від
оподаткування податком на додану вартість платні послуги з підготовки
робітників різних професій.

ВАРІАНТ №9
Теоретичне завдання.
Фінансово-правові основи регулювання банківської діяльності
Особливості використання банківських рахунків суб'єктами фінансових
правовідносин.
Практичне завдання.
Підприємство «Глобус» здійснює операції з продажу книжок, учнівських
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зошитів, підручників вітчизняного виробництва, а також із продажу обкладинок
для підручників та папок для зошитів.
Обґрунтуйте, як оподатковуються податком на додану вартість зазначені
операції. Відповідь мотивуйте, посилаючись на чинне законодавство.

ВАРІАНТ №10
Теоретичне завдання.
Правове регулювання безготівкових розрахунків.
Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою в установах,
організаціях.
Практичне завдання.
Керівником аудиторської фірми «Аудит консалтинг» є громадянин Павленко,
який у травні 1998 р. отримав сертифікат про право на заняття аудиторською
діяльністю. Аудиторська фірма у липні 2003 р. уклала з акціонерним товариством «Меблі» такі договори:
- на проведення аудиторської перевірки з метою підтвердження достовірності фінансової звітності;
- на здійснення посередницьких операцій з реалізації продукції цього
підприємства.
Оцініть правомірність ситуації.

ВАРІАНТ №11
Теоретичне завдання.
Бюджетне фінансування: поняття і принципи.
Спеціальні кошти, які є власними надходженнями бюджетних установ.
Практичне завдання.
Аудиторська фірма уклала договір на проведення аудиторської перевірки з
акціонерним товариством «Сигнал», директор якого є батьком провідного
аудитора фірми, що бере участь у аудиторській перевірці.
У договорі на проведення аудиторської перевірки було передбачено предмет і
термін перевірки.
Оцініть правомірність ситуації.
ВАРІАНТ №12
Теоретичне завдання.
Правове регулювання державних доходів і державних витрат.
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Видатки з централізованих фондів коштів на соціальний захист громадян
України.
Практичне завдання.
У Верховній Раді України 10 червня року, що передує плановому, розпочалися
парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний
період. З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний
бюджетний період виступив голова комітету Верховної Ради України з питань
бюджетної політики.
Міністерство фінансів України подало до Верховної Ради України проект
Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період за два
дні до початку парламентських слухань.
За результатами парламентських слухань Верховна Рада України
прийняла постанову про взяття до відома Основних напрямів бюджетної
політики на наступний бюджетний період.
Оцініть правомірність ситуації.
ВАРІАНТ №13
Теоретичне завдання.
Фінансова діяльність держави: зміст, принципи, методи.
Органи, що здійснюють фінансову діяльність держави.
Практичне завдання.
Для того, щоб дотриматися строків прийняття проекту закону про
Державний бюджет України у другому читанні, Верховна Рада України на
прохання голови комітету Верховної Ради з питань бюджету погодилася
відкласти прийняття рішення про загальний обсяг дефіциту (профіциту)
Державного бюджету України на наступний бюджетний період під час розгляду
проекту закону про Державний бюджет України у третьому читанні.
Дайте правову оцінку цій ситуації.
ВАРІАНТ №14
Теоретичне завдання.
Місце фінансового права у правовій системі України.
Джерела фінансового права.
Практичне завдання.
Підприємство „Глобус” звернулося до аудиторської фірми „Феміда” з
проханням провести аудиторську перевірку для підтвердження достовірності й
повноти річного балансу.
Засновником аудиторської фірми є приватний підприємець Остапенко,
загальний розмір частки якого у статутному фонді складає 45%, а керівником –
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громадянин Капітонов, який не є аудитором.
Чи має право аудиторська фірма проводити аудиторську перевірку?

ВАРІАНТ №15
Теоретичне завдання.
Система фінансового контролю в Україні.
Ревізія як метод фінансового контролю.
Практичне завдання.
Батьки із власних заощаджень оплатили навчання своєї дитини в державному
вищому навчальному закладі.
Обґрунтуйте, чи мають батьки як платники податку з доходів фізичних
осіб право на податковий кредит для компенсації вартості навчання своєї
дитини. Якщо так, то якою може бути сума такого кредиту?

ВАРІАНТ №16
Теоретичне завдання.
Значення бюджету для функціонування держави.
Особливості бюджетних правовідносин.
Практичне завдання.
Аудитор Васильченко є членом акціонерного товариства „Суздаль” і
володіє 3% акцій у цьому товаристві. 28 березня поточного року в акціонерному
товаристві було проведено аудиторську перевірку аудиторською фірмою
„Сигнал”. До складу аудиторської групи входив і Васильченко.
Оцініть правомірність ситуації.

ВАРІАНТ №17
Теоретичне завдання.
Система державних доходів в Україні.
Податок, мито, збір: порівняльно-правовий аналіз.
Практичне завдання.
На вимогу контрольно-ревізійного управління у м. Києві було проведено
аудиторську перевірку підприємства „Укргазбуд”, що повністю утримується за
рахунок бюджету і не займається підприємницькою діяльністю.
Аудит провели аудитори аудиторської фірми „Процес” Козаченко і
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Марченко (останній є братом директора підприємства Воронова).
Дайте правовий аналіз цій ситуації.

ВАРІАНТ №18
Теоретичне завдання.
Особливості валютних правовідносин.
Правовий режим валютних обмежень в Україні та світова практика його
регулювання.
Практичне завдання.
Аудитор Васильченко є членом акціонерного товариства „Суздаль” і володіє 3%
акцій у цьому товаристві. 28 березня поточного року в акціонерному товаристві
було проведено аудиторську перевірку аудиторською фірмою „Сигнал”. До
складу аудиторської групи входив і Васильченко.
Оцініть правомірність ситуації.
ВАРІАНТ №19
Теоретичне завдання.
Особливості здійснення державних внутрішніх і зовнішніх запозичень.
Джерела фінансування дефіциту бюджетів.
Практичне завдання.
Філіал акціонерного товариства „Ехо” внаслідок реорганізації отримав
статус товариства з обмеженою відповідальністю. Господарський оборот
товариства не перевищує 4200 грн.
Визначте, чи підлягає акціонерне товариство з обмеженою
відповідальністю „Ехо” обов’язковому аудиту річного балансу, якщо попередню
аудиторську перевірка було проведено рік тому.

ВАРІАНТ №20
Теоретичне завдання.
Повноваження Національного банку України у фінансово-кредитній сфері.
Порівняльно-правовий аналіз банківського та державного кредитів.
Практичне завдання.
До складу аудиторської фірми „Горизонт”, яка отримала ліцензію на заняття
аудиторською діяльністю у грудні 1999 р., входять п’ять аудиторів. Аудитори
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Мартинов і Павленко у 2005 р. закінчили юридичний факультет Київського
університету, а до цього ніде не працювали. Аудитор Кваснюк має вищу освіту
та досвід роботи (4 роки поспіль) на посаді фінансиста. Аудитор Оймрат є
громадянином Туреччини, має вищу юридичну освіту і стаж роботи (5 років
поспіль) на посаді бухгалтера (3 роки поспіль).
Чи мають право аудитори та фірма в цілому займатися аудиторською
діяльністю у 2006 р.?
ВАРІАНТ №21
Теоретичне завдання.
Бюджет як основний фінансовий план держави.
Структура бюджетної класифікації.
Практичне завдання.
За результатами місячного звіту про виконання загального фонду
Державного бюджету України виявилося, що отриманих надходжень
недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних
призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту, затвердженого законом
про Державний бюджет України. У зв’язку з цим Уряд України вжив таких
заходів:
- випустив короткострокову позику у вигляді цінних паперів;
- тимчасово обмежив асигнування загального фонду Державного бюджету
України;
- використав кошти резервного фонду для фінансування пріоритетних
напрямків.
Оцініть правомірність ситуації.
ВАРІАНТ №22
Теоретичне завдання.
Історія розвитку української науки фінансового права.
Характеристика аудиторської діяльності.
Практичне завдання.
За ініціативою підприємства „Стар” було проведено аудиторську перевірку
цього підприємства аудитором іншої держави. За результатами перевірки
аудитор склав висновок, підписав його і передав керівництву підприємства.
Чи є правомірними дії аудитора?
ВАРІАНТ №23
Теоретичне завдання.
Повноваження учасників бюджетного процесу.
Участь Державного казначейства у виконанні Державного бюджету
України.
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Практичне завдання.
Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві у липні 2002 р. було проведено
планову ревізію фінансової діяльності централізованої бухгалтерії медичних
закладів Подільського району м. Києва, які утримуються за рахунок Державного
бюджету.
Під час ревізії було виявлено факти порушень нормативних актів Кабінету
Міністрів України, а також Міністерства охорони здоров’я України.
Наслідки ревізії було оформлено актом, що його підписали керівник
ревізійної групи, керівник органу, при якому утворено централізовану
бухгалтерію, та головний бухгалтер.
Оцініть правомірність ситуації.
ВАРІАНТ №24
Теоретичне завдання.
Правові засади регулювання податкової системи держави.
Подвійне оподаткування: сутність, причини та шляхи ліквідації.
Практичне завдання.
Батьки із власних заощаджень оплатили навчання своєї дитини в державному
вищому навчальному закладі.
Обґрунтуйте, чи мають батьки як платники податку з доходів фізичних
осіб право на податковий кредит для компенсації вартості навчання своєї
дитини. Якщо так, то якою може бути сума такого кредиту?
ВАРІАНТ №25
Теоретичне завдання.
Неподаткові доходи бюджету.
Правові засади регулювання податкової системи держави.
Практичне завдання.
Чоловік Дорошенко Світлани – Іван Дорошенко загинув під час проходження
військової служби.
Обґрунтуйте, посилаючись на нормативно-правові акти. Чи має дружина
загиблого військовослужбовця право на соціальну пільгу з податку з доходів
фізичних осіб. Якщо так, то який порядок застосування такої пільги?
ВАРІАНТ №26
Теоретичне завдання.
Державний борг: сутність, види, джерела погашення.
Актуальні питання правового регулювання державного кредиту, його
основних форм у сучасних умовах.
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Практичне завдання.
У Верховній Раді України 10 червня року, що передує плановому, розпочалися
парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний
період. З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний
бюджетний період виступив голова комітету Верховної Ради України з питань
бюджетної політики.
Міністерство фінансів України подало до Верховної Ради України проект
Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період за два
дні до початку парламентських слухань.
За результатами парламентських слухань Верховна Рада України
прийняла постанову про взяття до відома Основних напрямів бюджетної
політики на наступний бюджетний період.
Оцініть правомірність ситуації.
ВАРІАНТ №27
Теоретичне завдання.
Аналіз структури видатків Державного бюджету України в поточному році.
Порядок фінансування соціально-культурних заходів.
Практичне завдання.
Аудитор Васильченко є членом акціонерного товариства „Суздаль” і володіє 3%
акцій у цьому товаристві. 28 березня поточного року в акціонерному товаристві
було проведено аудиторську перевірку аудиторською фірмою „Сигнал”. До
складу аудиторської групи входив і Васильченко.
Оцініть правомірність ситуації
ВАРІАНТ №28
Теоретичне завдання.
Кредитна система та її розвиток в умовах переходу до ринку.
Комерційний банк — основна ланка банківської системи.
Практичне завдання.
Підприємство „Глобус” звернулося до аудиторської фірми „Феміда” з
проханням провести аудиторську перевірку для підтвердження достовірності й
повноти річного балансу.
Засновником аудиторської фірми є приватний підприємець Остапенко,
загальний розмір частки якого у статутному фонді складає 45%, а керівником –
громадянин Капітонов, який не є аудитором.
Чи має право аудиторська фірма проводити аудиторську перевірку?
ВАРІАНТ №29
Теоретичне завдання.
Майнове забезпечення кредитів
Порядок надання кредитів
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Практичне завдання.
Контрольно-ревізійним управлінням у Дніпропетровській області 27 травня
2002р. було проведено ревізію державного підприємства „Хімтекстильмаш”.
16 грудня 2002 р. до дирекції підприємства надійшло письмове
повідомлення підписане інспектором контрольно-ревізійного управління у
Дніпропетровській області, про проведення протягом найближчого часу ревізії
фінансової діяльності підприємства за його ініціативою.
Чи є законними підстави для проведення такої ревізії?
ВАРІАНТ №30
Теоретичне завдання.
Порядок переміщення іноземної валюти через митний кордон України.
Валютний ринок.
Практичне завдання.
Філіал акціонерного товариства „Ехо” внаслідок реорганізації отримав
статус товариства з обмеженою відповідальністю. Господарський оборот
товариства не перевищує 4200 грн.
Визначте, чи підлягає акціонерне товариство з обмеженою
відповідальністю „Ехо” обов’язковому аудиту річного балансу, якщо попередню
аудиторську перевірка було проведено рік тому.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
1. Який орган здійснює роз'яснення законодавства з питань оподаткування
серед платників податків:
а) податкова міліція;
б) Державна податкова адміністрація України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Рахункова палата.
2. Який орган здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім
боргом відповідно до чинного законодавства:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державне казначейство України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Рахункова палата.
3. Який орган здійснює контроль за утворенням і погашенням внутрішнього
і зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків
державних коштів, валютних і кредитно-фінансових ресурсів:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державне казначейство України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Рахункова палата.
4. Головним завданням якого органу є здійснення державного контролю за
витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах,
Державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на
підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державна податкова адміністрація України;
в) Державне казначейство України;
г) Рахункова палата.
5. Який орган організовує виконання Державного бюджету України і здійснює контроль за цим:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державне казначейство України;
в) Міністерство фінансів України;
г)
Рахункова палата.
6. Основним завданням якого органу є розроблення та проведення єдиної
державної фінансової, бюджетної, податкової політики:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) податкова міліція;
в) Державна податкова адміністрація України;
г)
Міністерство фінансів України.
7. Який орган готує і подає на розгляд Міністерства фінансів України пропозиції щодо зупинення дії або анулювання виданих суб'єктам підприємницької
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діяльності ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом дорогоцінних
металів і дорогоцінним камінням (крім їх видобутку), виготовлення і реалізацію
виробів з їх використанням у разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності законодавства та ліцензійних умов:
а) податкова міліція;
б) Державна податкова адміністрація України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Державна пробірна служба.
8. Який орган здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів,
державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також
неподаткових доходів:
а) податкова міліція;
б) Державна податкова адміністрація України;
в) Міністерство фінансів України;
г)
Рахункова палата.
9. Завданням якого органу є контроль за дотриманням законності щодо
надання Україною позик і економічної допомоги іншим державам, міжнародним
організаціям, передбачених у Державному бюджеті України:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державне казначейство України ;
в) Міністерство фінансів України;
г) Рахункова палата.
10. Головним завданням якого органу є здійснення державного контролю за
витрачанням коштів і матеріальних цінностей на підприємствах і в організаціях,
які отримують кошти з державних валютних фондів:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державне казначейство України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Рахункова палата.
11. Який орган забезпечує безпеку працівників органів державної податкової
служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними
посадових обов'язків:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) податкова міліція;
в) Державна податкова адміністрація України;
г) Міністерство фінансів України.
12. Який орган проводить у межах своїх повноважень перевірки додержання
суб'єктами підприємницької діяльності та іншими суб'єктами господарювання
вимог законодавства у процесі здійснення операцій з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням, виробами з них та матеріалами, що містять дорогоцінні
метали:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державна пробірна служба;
в) Міністерство фінансів України;
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г) Рахункова палата.
13. Який орган здійснює управління наявними коштами державного бюджету,
у тому числі в іноземній валюті, коштами державних позабюджетних фондів та
позабюджетними коштами установ і організацій, що утримуються за рахунок
коштів державного бюджету:
а) Державне казначейство України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Кабінет Міністрів України;
г)
Рахункова палата.
14. Завданням якого органу є організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових
фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державне казначейство України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Рахункова палата.
15. Основним завданням якого органу є розроблення проекту Державного
бюджету України та прогнозних показників зведеного бюджету України, забезпечення в установленому порядку виконання Державного бюджету України,
контроль за дотриманням правил складання звіту про виконання Державного
бюджету України та зведеного бюджету України:
а) Державне казначейство України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Рахункова палата.
16. Який орган здійснює контроль за надходженням і використанням коштів
державних позабюджетних фондів:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державна податкова адміністрація України;
в) Державне казначейство України;
г)
Міністерство фінансів України.
17. Завданням якого органу є контроль за законністю та своєчасністю руху
коштів Державного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в
установах Національного банку України та уповноважених банках:
а) Рахункова палата;
б) Головне контрольно-ревізійне управління України;
в) Національний банк України;
г) Державне казначейство України.
18. Який орган виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та
інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) податкова міліція;
в) Державна податкова адміністрація України;
г) Рахункова палата.
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19. Основним завданням якого органу є забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та здійснення в межах його компетенції
державного фінансового контролю:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державне казначейство України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Рахункова палата.
20. Завданням якого органу є регулярне інформування Верховної Ради
України, її комітетів про виконання Державного бюджету України та стан
погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України:
а) Державна податкова адміністрація України;
б) Державне казначейство України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Рахункова палата.
21. Який орган здійснює фінансування видатків державного бюджету:
а) Державне казначейство України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Рахункова палата;
г) Державна пробірна служба.
22. Який орган проводить щорічну реєстрацію відбитка спеціального знака іменника, який засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із
дорогоцінних металів, видає дозволи на використання іменників на території
України:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державне казначейство України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Державна пробірна служба.
23. Основним завданням якого органу є розроблення стратеги щодо внутрішніх та зовнішніх запозичань держави і погашення та обслуговування державного боргу:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державне казначейство України;
в) Міністерство фінансів України;
г)
Рахункова палата.
24. Який орган здійснює контроль за внесенням у встановленому порядку
пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) податкова міліція;
в) Державна податкова адміністрація України;
г) Міністерство фінансів України.
25. Завданням якого органу є контроль за фінансуванням загальнодержавних
програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля:
а) Рахункова палата;
б) Головне контрольно-ревізійне управління України;
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в) Державне казначейство України;
г) Міністерство фінансів України.
26. Який орган розподіляє між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відрахування від
загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами,
затвердженими Верховною Радою України:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державне казначейство України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Рахункова палата.
27. Який орган запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед
працівників державної податкової служби:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) податкова міліція;
в) Державна податкова адміністрація України;
г) Рахункова палата.
28. Який орган розробляє форми державних пробірних клейм з описом і
подає Міністерству фінансів України відповідні матеріали для їх затвердження,
забезпечує виготовлення зазначених клейм, проводить їх реєстрацію та
експертизу відбитків цих клейм:
а) Державна пробірна служба;
б) Головне контрольно-ревізійне управління України;
в) Державна податкова адміністрація України;
г) Державне казначейство України.
29. Завданням якого органу є аналіз встановлених відхилень від показників
Державного бюджету України та підготування пропозицій щодо їх усунення, а
також про вдосконалення бюджетного процесу в цілому:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б)
Державне казначейство України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Рахункова палата.
30. Основним завданням якого органу є здійснення разом з іншими органами
виконавчої влади аналізу сучасної економічної та фінансової ситуації в Україні,
а також перспектив її розвитку:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) Державна податкова служба;
в) Державне казначейство України;
г)
Міністерство фінансів України.
31. Який орган здійснює формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного
банку даних про платників податків - юридичних осіб:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) податкова міліція;
в) Державна податкова адміністрація України;
г)
Міністерство фінансів України.
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32. Який орган збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень
податкового законодавства:
а) Головне контрольно-ревізійне управління України;
б) податкова міліція;
в) Державна податкова адміністрація України;
г) Рахункова палата.
33. Який орган веде облік касового виконання державного бюджету, складає
звітність про стан виконання державного та зведеного бюджетів:
а) Державне казначейство України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Рахункова палата;
г) Державна пробірна служба.
34. За складання
проекту закону про Державний бюджет України
відповідає:
а) Президент України;
б) Прем'єр-міністр України;
в) Голова Верховної Ради України;
г) міністр фінансів України.
35. Інструкції головним розпорядникам бюджетних коштів з підготування
бюджетних запитів розробляє:
а) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Національний банк України;
г) Міністерство фінансів України.
36. Проект закону про Державний бюджет України розробляє:
а) Верховна Рада України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.
37. Проект Основних засад грошово-кредитної політики на наступний рік
подає до Верховної Ради України:
а) міністр фінансів України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Національний банк України;
г) Державне казначейство України.
38. Проект Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період подається до Верховної Ради України не пізніше ніж за ___
днів до початку парламентських слухань з питань бюджетної політики:
а) за 5 днів;
б) за 3 дні;
в) за 1 день.
39. Парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний
бюджетний період відбуваються не пізніше:
а) 1 квітня;
б) 20 квітня;
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в) 1 червня;
г) 30 червня.
40. З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний
бюджетний період виступає:
а) Голова Верховної Ради України;
б) голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету;
в) Прем'єр-міністр України або за його дорученням міністр фінансів України;
г) голова Національного банку України.
41. Проект закону про Державний бюджет України Кабінетові Міністрів
України подає до розгляду:
а) Міністерство фінансів України;
б) Державне казначейство України;
в) комітет Верховної Ради України з питань бюджету.
42. Проект закону про Державний бюджет України подається до Верховної
Ради України не пізніше:
а) 1 червня;
б) 15 вересня;
в) 30 вересня;
г) 1 жовтня.
43. Про відповідність проекту закону про Державний бюджет України
Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та
пропозиціям Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної
Ради України доповідає:
а) Прем'єр-міністр України;
б) голова Національного банку України;
в) голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету;
г) голова Рахункової палати Верховної Ради України.
44. Прийняття пропозицій комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету припиняється після:
а) 1 (6) жовтня;
б) 10 (15) жовтня;
в) 15 (20) жовтня.
45. У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет України
Кабінет Міністрів України зобов'язаний подати проект на повторне представлення з обґрунтуванням змін у такий термін:
а) 1 тиждень;
б) 2 тижні;
в) 5 днів.
13. Висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет
України готує:
а) Верховна Рада України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Міністерство фінансів України;
г) комітет Верховної Ради України з питань бюджету.
46. Друге читання проекту закону про Державний бюджет України за24

вершується не пізніше:
а) 30 жовтня;
б) 1 листопада;
в) 10 листопада;
г) 20 листопада.
47. Доопрацьований проект закону про Державний бюджет України
вноситься на розгляд Верховної Ради України у третьому читанні не пізніше:
а) 20 листопада;
б) 25 листопада;
в) 30 листопада;
г) 1 грудня.
16.Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою
України до:
а) 30 листопада;
б) 1 грудня;
в) 31 грудня;
г) 1 січня.
48. Виконання Державного бюджету України забезпечує:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Національний банк України;
г) Державне казначейство України.
49. Звітність про виконання Державного бюджету України є:
а) квартальною;
б) річною;
в) місячною;
г) оперативною.
50. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України
подається Кабінетом Міністрів Верховній Раді України не пізніше:
а) 30 січня року, наступного за звітним;
б) 1 квітня, наступного за звітним;
в) 30 квітня, наступного за звітним;
г) 1 травня, наступного за звітним.
51. Висновки щодо використання коштів Державного бюджету України готує:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Верховна Рада України;
в) Рахункова палата.
52. Для платників ПДВ, в яких обсяг оподатковуваних операцій з продажу
товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік менший 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий (звітний) період дорівнює:
а) календарному місяцю;
б) календарному кварталу;
в) або календарному місяцю, або календарному кварталу (на вибір
платника).
53. Податок - це обов'язковий внесок до:
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а) Державного бюджету України;
б) місцевих бюджетів;
в) державних цільових фондів;
г) децентралізованих фондів.
54. Платниками податку на прибуток підприємств є:
а) будь-які суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють діяльність,
спрямовану на отримання прибутку;
б) будь-які суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють діяльність,
спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;
в) резиденти - суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють діяльність,
спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами.
55. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:
а) передання майна в заставу позикодавцеві (кредитору) згідно з договором
позики та його повернення заставодавцеві після закінчення дії такого договору;
б) продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України;
в) випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу за
кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України;
г) обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної
валюти).
56. Платниками акцизного збору є:
а) будь-які суб'єкти підприємницької діяльності;
б) суб'єкти підприємницької діяльності - виробники підакцизних товарів на
території України та за її межами;
в) суб'єкти підприємницької діяльності - виробники підакцизних товарів на
митній території України, на які встановлено ставки акцизного збору у твердих
сумах;
г) суб'єкти підприємницької діяльності - виробники підакцизних товарів на
митній території України.
57. Платниками податку на прибуток підприємств є:
а) нерезиденти, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку;
б) нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з України;
в) нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з України
та за її межами.
58.Платником якого податку є особа, яка на митній території України надає
послуги, пов'язані з транзитом пасажирів (вантажів) через митну територію
України:
а) мита;
б) акцизного збору;
в) податку на додану вартість.
59.Платниками податку з доходів фізичних осіб є:
а) резидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території
України;
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б) нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території
України;
в) резидент, який отримує доходи з джерелом їх походження як з території
України, так і за її межами;
г) нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території
України і має дипломатичні привілеї та імунітет щодо доходів, одержуваних
ним безпосередньо від здійснення дипломатичної чи прирівняної до неї міжнародним договором іншої діяльності.
60. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:
а) випуску (емісії) приватизаційних та компенсаційних паперів (сертифікатів);
б) ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання
робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або
споживання на митній території України;
в) операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків,
цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток;
г) виплати грошових виграшів, грошових призів і грошових винагород.
61.Об'єктом оподаткування податку з доходів фізичної особи-нерезидента є:
а) доходи з джерелом їх походження з України;
б) іноземні доходи;
в) доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому
оподаткуванню під час їх виплати.
62. Платниками акцизного збору є:
а) нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг)
на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва;
б) фізичні особи, які одержують підакцизні предмети, переслані з-за митного кордону України у вигляді поштових відправлень в обсягах або вартістю, що
не перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких
фізичних осіб, визначені митним законодавством;
в) нерезиденти, які ввозять підакцизні речі на митну територію України у
вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу;
г) фізичні особи, які купують підакцизні товари у податкових агентів.
63. Об'єктом оподаткування прибутку підприємств є:
а) прибуток;
б) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого
валового доходу звітного періоду;
в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого
валового доходу звітного періоду на суму валових витрат;
г) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і на суму амортизаційних відрахувань.
64. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:
а) вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України та
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надання послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної території України;
б) продажу банківських металів, банкнот і монет Національного банку
України;
в) продажу монет для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є
продажна вартість;
г) надання послуг із страхування і перестрахування, передбачених Законом
України «Про страхування», соціального і пенсійного страхування.
65. До валового доходу платника податку на прибуток підприємств не
включаються:
а) загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг);
б) доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг;
в) доходи від безповоротної фінансової допомоги та безоплатних товарів
(робіт, послуг), що отримуються неприбутковими організаціями;
г) кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод.
66. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:
а) виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій, інших
грошових або майнових виплат фізичним особам за рахунок бюджетів;
б) продажу колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних
потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;
в) оплати вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або
юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;
г) отримання ліцензії (дозволу), сертифікатів у вигляді зборів, державного
мита.
67. Датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ з продажу товарів
(робіт, послуг) вважається:
а) будь-яка з подій, що сталася раніше;
б) дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок
платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу;
в) дата інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує
платника податку;
г) дата відвантаження товарів.
68. Громадянин - платник податку на промисел, який не має постійного місця
проживання в Україні, подає декларацію податковому органу:
а) за місцем проживання;
б) за місцем продажу товарів;
в) за місцем проживання або за місцем продажу товарів (на вибір).
69.Базою оподаткування ПДВ операцій з продажу товарів (робіт, послуг) є:
а) договірна (контрактна) вартість, визначена за вільними або регульованими
цінами (тарифами);
б) договірна (контрактна) вартість, визначена за вільними або регульованими
цінами (тарифами) з урахуванням податку на додану вартість, акцизного збору,
ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових
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платежів), що включаються в ціну товарів (робіт, послуг);
в) договірна (контрактна) вартість, визначена за вільними або регульованими
цінами (тарифами) з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших
загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком
податку на додану вартість, що включаються в ціну товарів (робіт, послуг);
г) договірна (контрактна) вартість, визначена за вільними або регульованими
цінами (тарифами) з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, за винятком
податку на додану вартість, що включаються в ціну товарів (робіт, послуг).
70. Сільськогосподарські підприємства - товаровиробники за трактори колісні
сплачують податок із власників транспортних засобів у розмірі:
а) 100% ставки податку;
б) 25% ставки податку;
в) 50% ставки податку;
г) звільняються від плати.
71. Суми акцизного збору з товарів, ввезених на територію України, зараховуються:
а) до Державного бюджету України;
б) до місцевого бюджету за місцем їх реалізації;
в) до державного і місцевого бюджетів у співвідношеннях, установлених
Верховною Радою України.
72. До складу загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи
включаються:
а) пеня, яка сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету
(цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру
сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або інших сум бюджетного
відшкодування;
б) доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому
оподаткуванню під час їх виплати;
в) доходи у вигляді заробітної платні, Інші виплати й винагороди, нараховані
(виплачені) платникові податку відповідно до умов трудового або цивільноправового договору;
г) кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно з законом.
73. Вивізне мито нараховується на товари та інші предмети:
а) у разі їх ввезення на митну територію України;
б) у разі їх вивезення на митну територію України;
в) у разі їх ввезення та вивезення на митну територію України.
74. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є:
а) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників;
б) державні підприємства, установи, які набувають нерухоме майно коштом
державного бюджету;
в) громадяни, які придбали житло вперше;
г) фізичні особи, які користуються послугами стільникового зв'язку.
75. Систему оподаткування в Україні складають:
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а) сукупність загальнодержавних податків;
б) сукупність місцевих податків;
в) сукупність загальнодержавних і місцевих податків;
г) сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до
державних цільових фондів.
76. Ставки акцизного збору є єдиними:
а) на всій території України;
б) на території області;
в) на території територіальних громад.
77. До складу загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи
включаються:
а) доходи від продажу об'єктів прав інтелектуальної (промислової") власності;
б) сума пенсій, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України;
в) сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у
цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України;
г) аліменти, що виплачуються платникові податку згідно з рішенням суду.
78. Податок з власників транспортних засобів сплачується:
а) перед реєстрацією транспортних засобів;
б) після реєстрації транспортних засобів;
в) перед перереєстрацією транспортних засобів;
г) перед технічним оглядом транспортних засобів;
ґ) після технічного огляду транспортних засобів.
79. Операції з подання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг),
оподатковуваних акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів і
товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій
діяльності:
а) оподатковуються ПДВ за ставкою 20%;
б) оподатковуються за нульовою ставкою;
в) звільняються від оподаткування.
80. До складу податкового кредиту платника податку з доходів фізичних осіб
дозволено включення таких витрат:
а) частину суми процентів за іпотечним кредитом, сплачених платником
податку;
б) суму власних коштів платника податку, сплачених на користь закладів
охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг із протезування зубів
із використанням дорогоцінних металів такого платника податку;
в) суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді
пожертвувань чи благодійних внесків неприбутковим організаціям;
г) оплати вартості державних послуг, зокрема сплати державного мита,
пов'язаних з усиновленням дитини.
81. Операції з продажу вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями та спеціалізованими магазинами і куточками:
а) звільняються від оподаткування ПДВ;
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б) оподатковуються за нульовою ставкою;
в) оподатковуються за ставкою 20%.
82. Операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат):
а) оподатковуються ПДВ за ставкою 20%;
б) оподатковуються за нульовою ставкою;
в) звільняються від оподаткування.
83. Ставка податку з доходів фізичних осіб від 1 січня 2007 р. становить:
а) 15 відсотків від об'єкта оподаткування;
б) 5 відсотків від об'єкта оподаткування;
в) 13 відсотків від об'єкта оподаткування;
г) 10 відсотків від об'єкта оподаткування.
84. Операції з продажу (передплати) і доставлення періодичних видань
друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва:
а) оподатковуються ПДВ за ставкою 20%;
б) оподатковуються за нульовою ставкою;
в) звільняються від оподаткування.
85. Операції з продажу путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей у закладах за переліком, установленим Кабінетом Міністрів
України:
а) оподатковуються ПДВ за ставкою 20%;
б) оподатковуються за нульовою ставкою;
в) звільняються від оподаткування.
86. Платниками прибуткового податку з громадян є:
а) громадяни України;
б) іноземні громадяни, що мають постійне місце проживання в Україні;
в) іноземні громадяни, що не мають постійного місця проживання в Україні.
87. Операції з надання послуг із реєстрації актів громадянського стану
державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно з
законодавством:
а) оподатковуються ПДВ за ставкою 20%;
б) оподатковуються за нульовою ставкою;
в) звільняються від оподаткування.
88. Платежі за вчинення юридично значущих дій, надання послуг уповноваженими державними органами відносять до:
а) зборів;
б) податків;
в неподаткових платежів.
89. Операції з продажу книжок вітчизняного виробництва; продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва:
а) оподатковуються ПДВ за ставкою 20%;
б) звільняються від оподаткування;
в) оподатковуються за нульовою ставкою.
90. Ставка податку на прибуток підприємств складає:
а) 10%;
б) 25%;
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в) 30%;
г) 40%.
91. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їхньою власністю, отриманий від:
а) продажу всіх товарів (робіт, послуг);
б) продажу всіх товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів;
в) продажу всіх товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів і прибутку,
одержаного від грального бізнесу.
92. Податок, утриманий з доходів фізичних осіб-нерезидентів, підлягає
зарахуванню:
а) до Державного бюджету України;
б) до бюджету територіальної громади за місцем утримання такого податку;
в) до Державного бюджету України та до бюджету територіальної громади
за місцем утримання такого податку у певному співвідношенні, встановленому
Верховною Радою України.
93. Платниками податку на промисел є:
а) громадяни України - суб'єкти підприємницької діяльності;
б) іноземні громадяни, не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють продаж товарів не більше 4 разів протягом календарного року;
в) особи без громадянства, не зареєстровані як суб'єкти підприємницької
діяльності, які здійснюють продаж товарів не більше 4 разів протягом календарного року.
94. До складу валових витрат платника податку на прибуток підприємств
включаються:
а) суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для
цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам
науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, але не більше ніж
десять відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду;
б) суми витрат, пов'язаних з придбанням, добудовою об'єкта незавершеного
будівництва та введенням його в експлуатацію, які виникають у платника
податку - покупця об'єкта незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації;
в) потреби на сплату вартості торгових патентів, яка враховується у зменшення податкових зобов'язань платника податку;
г) потреби на сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін
договору або за рішенням відповідних державних органів, суду.
95. Операції з продажу товарів (робіт, послуг) підприємствами роздрібної
торгівлі, які розташовані на території України у зонах митного контролю (безмитних магазинах):
а) оподатковуються ПДВ за ставкою 20%;
б) оподатковуються за нульовою ставкою;
в) звільняються від оподаткування.
96. Об'єктом оподаткування збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування для платників збору - фізичних осіб, які працюють на умовах
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трудового договору (контракту), є:
а) фактичні витрати на оплату праці працівників;
б) сума оподатковуваного доходу (прибутку);
в) сукупний оподатковуваний дохід;
97. Суми акцизного збору з товарів, вироблених в Україні, зараховується:
а) до Державного бюджету України;
б) до місцевого бюджету за місцем їх виробництва;
в) до державного і місцевого бюджетів за місцем їх виробництва у співвідношеннях, установлених Верховною Радою України.
98. До складу валових витрат платника податку на прибуток підприємств
включаються:
а) будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів,
виданих державними органами для ведення основної діяльності;
б) витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових
відносинах із таким платником податку або є членами керівних органів
платника податку, у межах фактичних витрат особи, яка відряджена;
в) витрати платника податку на утримання та експлуатацію закладів середньої та середньої професійно-технічної освіти і закладів підвищення кваліфікації працівників такого платника податку, що перебували на балансі й утримувалися за рахунок такого платника податку;
г) утримання та експлуатацію багатоквартирного житлового фонду, в тім
числі гуртожитків, одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості та
об'єктів житлово-комунального господарства, які перебувають на балансі
юридичних осіб, щодо яких платником податку прийнято документально
оформлене рішення про передання на баланс місцевих рад.
99.Податок з власників транспортних засобів є:
а) загальнодержавним податком;
б) місцевим податком;
в) непрямим податком;
г) змішаним податком.
100.Об'єктом оподаткування податку з власників транспортних засобів є:
а) трактори на гусеничному ходу;
б) автомобілі легкові;
в) автомобілі спеціального призначення для перевезення пасажирів;
г) яхти спортивні.
101.Платником ПДВ є:
а) особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг)
якої протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців
перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) фізична особа, не зареєстрована як платник податку, в разі коли вона
ввозить (пересилає) товари (предмети) в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно з законодавством;
в) фізична особа, яка здійснює торгівлю на умовах сплати ринкового збору;
г) особа, яка на митній території України надає послуги, пов'язані з транзитом пасажирів або вантажів через митну територію України.
33

102. Банк набуває статусу спеціалізованого банку у разі, якщо:
а) більше 50% його активів є активами одного типу;
б) 50% його активів є активами одного типу;
в) 40% його активів є активами одного типу.
103.Державний банк засновується за рішенням:
а) Кабінету Міністрів України;
б) Національного банку України;
в) Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку
України.
104.Учасниками банку можуть бути:
а) юридичні особи;
б) фізичні особи;
в) об'єднання громадян;
г) благодійні організації.
105. Грошові внески на формування та збільшення статутного капіталу банку
резиденти України здійснюють у:
а) гривнях;
б) іноземній вільно конвертованій валюті або гривнях;
в) іноземній вільно конвертованій валюті.
106. Для державної реєстрації банку уповноважена засновником особа або
голова спостережної ради подає документи до:
а) територіального управління Національного банку України за місцем
створення банку;
б) Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання
діяльності банків;
в) Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку
України.
107. Свідоцтво про державну реєстрацію банку видається протягом:
а) 3 робочих днів;
б) 5 робочих днів;
в) 10 робочих днів.
108. Рішення про державну реєстрацію банку з іноземним капіталом приймається:
а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем
створення банку;
б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання
діяльності банків;
в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку
України;
г) Правлінням Національного банку України.
109. Рішення про надання попереднього дозволу для створення банку з іноземним капіталом приймається:
а) територіальним управлінням Національного банку України за місцем
створення банку;
б) Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання
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діяльності банків;
в) Генеральним департаментом банківського нагляду Національного банку
України;
г) Правлінням Національного банку України.
110. Банк приймає до виконання платіжне доручення від платника за умови:
а) якщо сума цього платіжного доручення не перевищує суму, що є на його
рахунку;
б) якщо сума цього платіжного доручення перевищує суму, що є на його
рахунку;
в) якщо суми, що є на його рахунку, недостатньо, але договором між банком
і платником передбачено приймання таких платіжних доручень.
110. Банк платника приймає платіжну вимогу-доручення від платника протягом:
а) 10 календарних днів з дати оформлення її одержувачем;
б) 15 календарних днів з дати оформлення її одержувачем;
в) 20 календарних днів з дати оформлення її одержувачем.
111. Банк платника в разі здійснення примусового списання (стягнення)
коштів приймає платіжні вимоги протягом:
а) 10 календарних днів з дати їх складання;
б) 20 календарних днів з дати їх складання;
в) 30 календарних днів з дати їх складання.
111. Банк стягувача в разі примусового стягнення коштів приймає платіжні
вимоги протягом:
а) 10 календарних днів з дати їх складання;
б) 15 календарних днів з дати їх складання;
в) 20 календарних днів з дати їх складання.
112. Акредитив для здійснення платежів, за яким завчасно бронюються кошти
платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або у виконуючому банку,- це:
а) покритий акредитив;
б) непокритий акредитив.
113. Акредитив, оплата за яким (у разі тимчасової відсутності коштів на
рахунку платника) гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту,- це:
а) покритий акредитив;
б) непокритий акредитив.
114. Акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом
у будь-який час без попереднього повідомлення бенефіціара,- це:
а) відкличний акредитив;
б) безвідкличний акредитив.
115. Акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою
на це бенефіціара і банку-емітента,- це:
а) відкличний акредитив;
б) безвідкличний акредитив.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Фінанси, державні фінанси. Види державних фінансів.
2. Система органів управління державними фінансами.
3. Фінансова система держави.
4. Фінансова діяльність держави і органів місцевого самоврядування: принципи, функції та методи.
5. Предмет і метод фінансового права.
6. Система і джерела фінансового права.
7. Наука фінансового права.
8. Фінансово-правові норми: ознаки, види, структура.
9. Фінансово-правові відносини: особливості, структура.
10. Поняття і зміст фінансового контролю.
11. Види фінансового контролю.
12. Поняття і зміст аудиторського контролю.
13. Методи фінансового контролю.
14. Види ревізій.
15. Повноваження Рахункової палати у сфері фінансового контролю.
16. Контрольні функції Міністерства фінансів України та спеціальних контрольних органів, створених у його системі.
17. Повноваження Державної податкової адміністрації України, податкової
міліції щодо здійснення фінансового контролю.
18. Державна пробірна служба України та її повноваження.
19. Контрольні функції Національного банку України.
20. Бюджет як економічна, правова категорія, її матеріальний зміст.
21. Предмет бюджетного права.
22. Види бюджетно-правових норм.
23. Система бюджетного законодавства.
24. Бюджетний період.
25. Поняття бюджетного устрою та бюджетної системи України.
26. Принципи, на яких ґрунтується бюджетна система України.
27. Структура бюджетної класифікації України.
28. Класифікація доходів і видатків бюджету за бюджетною класифікацією
України.
29. Поняття і зміст міжбюджетних трансфертів.
30. Поняття бюджетного процесу та його стадій.
31. Повноваження основних учасників бюджетно-процесуальних правовідносин.
32. Особливості розгляду проекту закону про Державний бюджет України у
Верховній Раді України.
33. Виконання затвердженого бюджету.
34. Звітність про виконання бюджету.
35. Поняття державних доходів.
36. Система державних і місцевих доходів.
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37. Поняття обов'язкових платежів і податку.
38. Ознаки, функції та принципи податку.
39. Загальна характеристика податкового права і податкових правовідносин.
1. Елементи податку.
2. Поняття і види неподаткових платежів.
3. Система оподаткування і система податкових органів в Україні.
4. Загальна характеристика методів оподаткування. Спрощена система
оподаткування.
5. Система податків в Україні.
6. Податки з доходів фізичних осіб.
7. Загальна характеристика податків, що їх сплачують юридичні та фізичні
особи.
8. Загальна характеристика податку на додану вартість.
9. Особливості оподаткування акцизним збором.
10. Мито, його сутність, види та порядок справляння.
11. Загальна характеристика податку на прибуток підприємств.
12. Поняття державного і місцевого кредиту.
13. Фінансові правовідносини у сфері державного (місцевого) кредиту.
14. Види державного (місцевого) боргу.
15. Форми державного (місцевого) кредиту.
16. Боргові зобов'язання держави щодо грошових заощаджень громадян
України.
17. Поняття страхування. Суб'єкти та об'єкти страхових правовідносин.
18. Поняття, види та особливості державного особистого страхування в
Україні.
19. Система загальнообов'язкового державного соціального страхування в
Україні.
20. Система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в
Україні та її особливості.
40. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.
41. Поняття банківської системи України.
42. Правовий статус Національного банку України та його керівних органів.
43. Повноваження Національного банку України у фінансово-кредитній
сфері.
44. Види банків (за законодавством України).
45. Поняття банківської діяльності. Основні функції та операції банків.
46. Порядок створення та державної реєстрації банків.
47. Порядок ліцензування банківської діяльності.
48. Особливості реорганізації банків.
49. Банківське кредитування: поняття і принципи.
50. Види банківського кредиту.
51. Відмінність між банківським і державним кредитами.
52. Загальна характеристика правопорушень у сфері банківського кредитування.
53. Відповідальність за порушення умов кредитної угоди.
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54. Сутність банківського нагляду та особливого режиму контролю за діяльністю банків.
55. Загальна характеристика застосування Національним банком України
заходів впливу до банків за порушення банківського законодавства.
56. Розпорядження Національного банку про застосування до банків заходів
впливу, їх зміст.
1. Поняття грошей, грошової системи та грошового обігу.
2. Поняття і принципи безготівкових розрахунків.
3. Правове регулювання відкриття й використання банківських рахунків.
4. Особливості розрахунків із застосуванням платіжних доручень, платіжних
вимог-доручень і платіжної вимоги.
57. Правовий аналіз чекової та акредитивної форм безготівкових розрахунків.
58. Юридичний зміст вексельної форми розрахунків.
59. Особливості розрахунків в електронних системах типу «клієнт-банк».
60. Порядок організації готівкових розрахунків.
61. Порядок оформлення касових операцій.
62. Порядок ведення касової книги та обов'язки касира.
63. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.
64. Поняття валютної системи, валюти.
65. Валютні цінності.
90. Поняття валюти України.
91. Поняття іноземної валюти.
92. Зміст валютної політики та валютного регулювання в Україні.
93. Особливості здійснення валютних операцій в Україні.
91. Правовий режим функціонування валютних фондів і валютних резервів в
Україні.
94. Поняття й функції валютного контролю.
92. Повноваження Національного банку України у сфері валютного контролю.
93. Роль Рахункової палати та Кабінету Міністрів України у валютному регулюванні.
94. Контрольні повноваження Міністерства фінансів України, органів пробірного контролю у валютному регулюванні.
95. Функції Державної податкової адміністрації України, Міністерства зв'язку
України, Державної митної служби України у сфері валютного контролю.
100.Відповідальність за порушення валютного законодавства.
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Зміст
Вступ
1. Поняття, види та значення фінансового контролю.
1.1. Поняття і значення фінансового контролю.
1.2. Види та методи фінансового контролю.
1.3. Аудиторський контроль.
2. Взаємодія органів фінансового контролю під час його здійснення.
2.1. Органи фінансового контролю.
2.2. Повноваження Рахункової палати у сфері фінансового конролю.
2.3. Контрольні фунуції Міністерства фінансів України, Державного
казначейства України.
2.4. Взаємодія органів фінансового контолю та податкових органів у сфері
фінансового контролю.
3. Практичне завдання
Висновки
Список використаної літератури
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