
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НТУ «ХПІ» 

Факультет «Бізнес та фінанси» 

Кафедра фінансів 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

Білет № 1 

1. В чому полягає сутність місцевих фінансів? 

2. Як здійснюється фінансування делегованих повноважень в місцевих органах 

влади? 

ТЕСТ 

Визначте, чи вірно приведене нижче твердження (вірне, на Ваш погляд, 

твердження обведіть чи підкресліть). 

1 За джерелами доходи місцевих бюджетів поділяються 

на: власні, передані, закріплені і регульовані. 

ТАК НІ 

2 За економічною природою доходи місцевих бюджетів 

поділяються на: місцеві податки і збори, кредити, 

запозичення, комунальні платежі. 

ТАК НІ 

3 Територіальна громада володіє, користується та 

розпоряджається майном комунальної власності. 

ТАК НІ 

4 До неподаткових доходів місцевих органів влади 

належать: доходи від господарської діяльності 

підприємств комунальної власності і ресурси, залучені 

на ринку позичкового капіталу. 

ТАК НІ 

5 Місцеві податки і збори в Україні повною мірою 

забезпечують фінансову самостійність місцевих 

бюджетів і складають більшу частину доходів. 

ТАК НІ 
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Білет № 2 

1. Як розраховується платоспроможність територій? 

2. Які функції виконують місцеві фінанси? 

 

ТЕСТ 

 

Визначте вірні відповіді з наведених нижче  

 

Питання Відповідь 

Видатки за економічним призначенням діляться на: 

a) поточні; 

b) капітальні; 

c) прямі; 

d) непрямі; 

e) нормовані. 
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Білет № 3 

 

1. З яких елементів складається система місцевих фінансів? 

2. Якими законодавчими і нормативними актами регламентуються міжбюджетні 

відносини? 

 
ТЕСТ 

Визначте вірні відповіді з наведених нижче  

Питання Відповідь 

За джерелами доходи місцевих бюджетів поділяються 

на: 

a) податкові; 

b) неподаткові; 

c) за рахунок кредитів та позик; 

d) трансферти; 

e) закріплені. 
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Білет № 4 

 

1. Що входить у поняття міжбюджетних трансфертів? 

2. Хто є суб’єктами системи місцевих фінансів? 

 
ТЕСТ 

 

Питання Відповідь 

Референдум з важливих для територіальної громади 

питань проводять і втілюють їх результати: 

a) територіальні виборчі комісії; 

b) центральна виборча комісія; 

c) органи адміністративної влади; 

d) органи місцевого самоврядування; 

e) компетентні органи. 
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Білет № 5 

 

1. Який основний спосіб формування місцевих фінансів? 

2. Що таке вертикальні та горизонтальні дісбаланси? 

. 
ТЕСТ 

Питання Відповідь 

Місцеві фінанси: 

a) включаються до складу державних фінансів; 

b) не включаються до складу державних фінансів; 

c) підпорядковуються державним фінансам; 

d) не підпорядковуються державним фінансам; 

e) підпорядковуються НБУ. 
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Білет № 6 

 

1. Що таке бюджетний процес? 

2. На базі яких територіальних одиниць формуються місцеві фінанси? 

 

ТЕСТ 

Питання Відповідь 

Формула податкоспроможності території, яка визначає 

відповідний коефіцієнт, має вигляд: 

a) ПТ * ПС; 

b) ПТ : ПС; 

c) (ПТ : ПС) + 1; 

d) (ПТ * ПС) + 1; 

e) ПТ + ПС. 

де: ПТ – податкоспроможність окремої території; ПС – 

середня податкоспроможність у межах країни. 
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Білет № 7 

 

1. З чого складається економічна і соціальна інфраструктура територій? 

2. Що таке фінансове вирівнювання? 

 

ТЕСТ 

Заповніть пропущені слова, вирази, числа, тощо 

1 Територіальна громада – це сукупність громадян України, котрі 

спільно _______________________ поселенні, мають колективні 

інтереси і визначений законом правовий статус та право 

____________________. 

 

2 Система місцевих бюджетів в Україні складається із бюджетів 

____________________________________________ та інших органів 

______________________ самоврядування. 

 

3 Видатки бюджету розвитку спрямовуються на: розвиток 

_________________________________, капітальні ________________, 

придбання ___________________________________, інвестиційні 

програми.  

 

4 Вільні бюджетні кошти включають: _____________________________ 

коштів, суми додатково одержані в процесі виконання 

_____________________________, суми перевищення 

___________________________________________________________. 
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Білет № 8 

 

1. Який є порядок розгляду та затвердження місцевих бюджетів? 

2. Дайте визначення системи місцевих бюджетів. 

ТЕСТ 

Знайдіть відповідність показникові з групи А показників чи показника з групи Б. 

Група А Група Б 

А Власні доходи 1 Форма переданих доходів місцевим органам 

влади на стабільній, довгостроковій основі 

Б Передані доходи  2 Форма доходів, що передаються центральною 

владою органам місцевого самоврядування 

або з бюджетів територій вищого 

адміністративного рівня до бюджетів 

територій нижчого адміністративного рівня 

В Закріплені доходи 3 Доходи, що розподіляються між різними 

рівнями бюджетної системи на підставі 

Закону „Про Державний бюджет України” 

Г Регульовані доходи 4 Доходи, що мобілізуються на основі власних 

рішень і за рахунок джерел, самостійно 

визначених органами самоврядування 
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Білет № 9 

 

1. Перелічіть місцеві бюджети, які входять до зведених бюджетів. 

2. Якими є функції місцевих фінансових органів? 

ТЕСТ 

Визначте вірні відповіді з наведених нижче  

Питання 

Прибуток підприємств комунальної власності розподіляється в порядку, який 

визначається: 

a) Бюджетним Кодексом; 

b) трудовим колективом; 

c) місцевими Радами; 

d) місцевими виконкомами 
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Білет № 10 

 

1. З яких інституцій складається система місцевих фінансових органів? 

2. Якими законодавчими актами регулюється фінансова діяльність органів 

самоврядування? 

 

ТЕСТ 

 

 

Визначте вірні відповіді з наведених нижче  

Питання 

Рахунки комунальних підприємств є: 

a) окремими від рахунків ОМС (органи місцевого самоврядування); 

b) об’єднаними з рахунками ОМС; 

c) незалежними від рахунків ОМС; 

d) підпорядкованими рахункам ОМС 
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Білет № 11 

 

1. Що можна відносити до ресурсної бази місцевого самоврядування? 

2. Яким чином в місцевих бюджетах передбачено покриття тимчасового касового дефіциту? 

 

ТЕСТ 

 

Визначте вірні відповіді з наведених нижче  

 

Питання 

Місцеві енергетичні мережі належать до об’єктів: 

a) комунальної власності; 

b) державної власності; 

c) приватної власності; 

d) колективної власності 
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Білет № 12 

 

1. Яким чином здійснюється контроль за фінансовою діяльністю органів місцевої 

влади? 

2. Якими є власні доходи місцевих бюджетів? 

ТЕСТ 

Знайдіть відповідність показникові з групи А показників чи показника з групи Б. 

Група А Група Б 

А Курортний збір сплачується 

громадянами, що прибувають до 

курортної місцевості в розмірі 

1 Граничний розмір збору не повинен 

перевищувати 30% неоподаткованого 

мінімуму. 

Б Збір за видачу ордера на квартиру 

сплачується в розмірі 

2 Граничний розмір збору не повинен 

перевищувати 0,5 величини 

неоподаткованого мінімуму. 

В Ринковий збір для юридичних осіб всіх 

форм власності, їх філій, представництв, 

відділень і підрозділів 

3 Не повинен перевищувати двох 

неоподаткованих мінімумів. 

Г Збір за проїзд територією прикордонних 

областей для транспорту, що прямує за 

кордон і належить юридичним та 

фізичним особам – резидентам і 

громадянам України 

4 Граничний розмір збору не повинен 

перевищувати 10% неоподаткованого 

мінімуму. 
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Білет № 13 

 

1. Що таке закріплені доходи місцевих бюджетів? 

2. Який порядок отримання позичок на виконання місцевих бюджетів? 

ТЕСТ 

 

Чи вірне приведене нижче твердження (вірне, на Ваш погляд, твердження 

обведіть чи підкресліть). 

1 Власні доходи органів місцевого самоврядування 

(ОМС) – це доходи, що формуються на основі рішень 

ОМС 

ТАК НІ 

2 Комунальна власність – це самостійна форма власності, 

яка за Магдебурзьким правом є власністю 

територіальних громад 

ТАК НІ 

3 Державний житловий фонд є об’єктом права 

комунальної власності 

ТАК НІ 

4 Прибуток підприємств комунальної власності не 

підлягає оподаткуванню 

ТАК НІ 

5 Статути  комунальних підприємств затверджуються на 

зборах акціонерів 

ТАК НІ 
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Білет № 14 

 

1. Що таке комунальний сектор економіки? 

2. Що відносити до регульованих доходів місцевих бюджетів? 

 
ТЕСТ 

Висловіть своє ставлення до існуючих на теперішній час можливостей зуттєвого 

наповнення єдиного позабюджетного фонду.   
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Білет № 15 

1. Які основні напрямки витрат місцевих бюджетів? 

2. Яким може бути юридичний статус комунальних підприємств? 

 

ТЕСТ 

Визначте, чи вірно приведене нижче твердження (вірне, на Ваш погляд, 

твердження обведіть чи підкресліть). 

1 За джерелами доходи місцевих бюджетів поділяються 

на: власні, передані, закріплені і регульовані. 

ТАК НІ 

2 За економічною природою доходи місцевих бюджетів 

поділяються на: місцеві податки і збори, кредити, 

запозичення, комунальні платежі. 

ТАК НІ 

3 Територіальна громада володіє, користується та 

розпоряджається майном комунальної власності. 

ТАК НІ 

4 До неподаткових доходів місцевих органів влади 

належать: доходи від господарської діяльності 

підприємств комунальної власності і ресурси, залучені 

на ринку позичкового капіталу. 

ТАК НІ 

5 Місцеві податки і збори в Україні повною мірою 

забезпечують фінансову самостійність місцевих 

бюджетів і складають більшу частину доходів. 

ТАК НІ 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НТУ «ХПІ» 

Факультет «Бізнес та фінанси» 

Кафедра фінансів 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

Білет № 16 

1. На якій основі може використовуватися майно комунальних підприємств? 

2. Дайте визначення інституту позабюджетних фондів органів самоврядування. 

 

ТЕСТ 

Заповніть пропущені слова, вирази, числа, тощо 

1 Територіальна громада – це сукупність громадян України, котрі 

спільно _______________________ поселенні, мають колективні 

інтереси і визначений законом правовий статус та право 

____________________. 

 

2 Система місцевих бюджетів в Україні складається із бюджетів 

____________________________________________ та інших органів 

______________________ самоврядування. 

 

3 Видатки бюджету розвитку спрямовуються на: розвиток 

_________________________________, капітальні ________________, 

придбання ___________________________________, інвестиційні 

програми.  

 

4 Вільні бюджетні кошти включають: _____________________________ 

коштів, суми додатково одержані в процесі виконання 

_____________________________, суми перевищення 

___________________________________________________________. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НТУ «ХПІ» 

Факультет «Бізнес та фінанси» 

Кафедра фінансів 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

Білет № 17 

1. З яких джерел формуються валютні фонди місцевих органів влади? 

2. Куди перераховується податок на прибуток комунальних підприємств? 

 

ТЕСТ 

Знайдіть відповідність показникові з групи А показників чи показника з групи Б. 

Група А Група Б 

А Власні доходи 1 Форма переданих доходів місцевим органам 

влади на стабільній, довгостроковій основі 

Б Передані доходи  2 Форма доходів, що передаються 

центральною владою органам місцевого 

самоврядування або з бюджетів територій 

вищого адміністративного рівня до 

бюджетів територій нижчого 

адміністративного рівня 

В Закріплені доходи 3 Доходи, що розподіляються між різними 

рівнями бюджетної системи на підставі 

Закону „Про Державний бюджет України” 

Г Регульовані доходи 4 Доходи, що мобілізуються на основі 

власних рішень і за рахунок джерел, 

самостійно визначених органами 

самоврядування 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НТУ «ХПІ» 

Факультет «Бізнес та фінанси» 

Кафедра фінансів 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

Білет № 18 

 

1. Ким встановлюється порядок і межі комунальних платежів? 

2. З якою метою створюються резервні фонди органів місцевої влади? 

 
ТЕСТ 

 

Висловіть своє ставлення до існуючих обмежень підвищення місцевих 

податків і зборів органами місцевого самоврядування, обумовлених Законом 

України „Про систему оподаткування”. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НТУ «ХПІ» 

Факультет «Бізнес та фінанси» 

Кафедра фінансів 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

Білет № 19 

 

1. Назвіть і охарактеризуйте напрямки використання коштів позабюджетних 

фондів органів місцевої влади. 

2. Що входить до складу фінансових джерел житлово-комунальних підприємств? 

 

ТЕСТ 

 

Висловіть свою думку по запропонованому питанню 

В чому полягає мета створення органами місцевого самоврядування 

цільових фондів? 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НТУ «ХПІ» 

Факультет «Бізнес та фінанси» 

Кафедра фінансів 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

Білет № 20 

 

1. Які послуги надаються населенню в сфері житлово- комунального 

господарства? 

2. Визначте роль позабюджетних фондів у керуванні розвитком      соціально-

економічних територіальних систем. 

 
ТЕСТ 

Визначте вірні відповіді з наведених нижче  

Питання 

Субсидіарність включає в себе: 

a) обов’язок вищих рівнів влади надавати фінансову допомогу органам 

місцевого самоврядування (ОМС); 

b) розподіл повноважень між органами влади і ОМС; 

c) принцип співробітництва; 

d) принцип підпорядкування 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НТУ «ХПІ» 

Факультет «Бізнес та фінанси» 

Кафедра фінансів 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

Білет № 21 

 

1. Як формуються фінансові нормативи бюджетної забезпеченості? 

2. Які види діяльності здійснюються в сфері житлово- комунального господарства? 

 

ТЕСТ 

 

Визначте вірні відповіді з наведених нижче  

Питання 

До місцевих податків належать: 

a) комунальний податок; 

b) податок з власників траспортних засобів; 

c) рентна плата за користування корисними копалинами; 

d) податок з реклами 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НТУ «ХПІ» 

Факультет «Бізнес та фінанси» 

Кафедра фінансів 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

Білет № 22 

 

1. Дайте характеристику формам організації житлово-комунальних підприємств. 

2. В чому полягає зміст принципу субсидіарності? 

 

ТЕСТ 

 

Визначте вірні відповіді з наведених нижче  

Питання 

Місцеві енергетичні мережі належать до об’єктів: 

e) комунальної власності; 

f) державної власності; 

g) приватної власності; 

h) колективної власності 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НТУ «ХПІ» 

Факультет «Бізнес та фінанси» 

Кафедра фінансів 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Місцеві фінанси» 

Білет № 23 

1. На що спрямовуються видатки місцевих бюджетів? 

2. Що входить до ресурсної бази місцевого самоврядування? 

 

ТЕСТ 

 

знайдіть відповідність показникові з групи А показників чи показника з групи Б. 

Група А Група Б 

А Курортний збір сплачується 

громадянами, що прибувають до 

курортної місцевості в розмірі 

1 Граничний розмір збору не 

повинен перевищувати 30% 

неоподаткованого мінімуму. 

Б Збір за видачу ордера на квартиру 

сплачується в розмірі 

2 Граничний розмір збору не 

повинен перевищувати 0,5 

величини неоподаткованого 

мінімуму. 

В Ринковий збір для юридичних осіб всіх 

форм власності, їх філій, представництв, 

відділень і підрозділів 

3 Не повинен перевищувати двох 

неоподаткованих мінімумів. 

Г Збір за проїзд територією прикордонних 

областей для транспорту, що прямує за 

кордон і належить юридичним та 

фізичним особам – резидентам і 

громадянам України 

4 Граничний розмір збору не 

повинен перевищувати 10% 

неоподаткованого мінімуму. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НТУ «ХПІ» 

Факультет «Бізнес та фінанси» 

Кафедра фінансів 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

Білет № 24 

 

1. Якою є структура організації фінансів органів місцевої влади в зарубіжних 

країнах? 

2. Визначте групи видатків місцевих бюджетів. 

ТЕСТ 

 

 

:Заповніть пропущені слова, вирази, числа, тощо: 

 

1 Територіальна громада – це спільність громадян України 

_________________________________________________________________

_______________________ або добровільного об’єднання жителів кількох 

_______________, що утворює ___________________ поселення, наділене 

правом самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах 

_________________________ і законів України. 

2 Суб’єктами права комунальної власності є _______________________ 

_____________________________________ в особі обласних, районних, 

__________________________________ і селищних рад. 

3 Муніципальна власність – форма _______________________ власності, що 

перебуває в _________________________, користуванні і 

______________________ територіальних колективів та їх виборних 

органів самоврядування.  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НТУ «ХПІ» 

Факультет «Бізнес та фінанси» 

Кафедра фінансів 

Екзаменаційні білети з дисципліни «Місцеві фінанси» 

 

Білет № 25 

 

1. Визначте порядок складання кошторису витрат місцевих бюджетів. 

2. Перелічіть муніципальні платежі в зарубіжних країнах. 

 

ТЕСТ 

 

Чи вірне приведене нижче твердження (вірне, на Ваш погляд, твердження 

обведіть чи підкресліть). 

1 Власні доходи органів місцевого самоврядування 

(ОМС) – це доходи, що формуються на основі рішень 

ОМС 

ТАК НІ 

2 Комунальна власність – це самостійна форма власності, 

яка за Магдебурзьким правом є власністю 

територіальних громад 

ТАК НІ 

3 Державний житловий фонд є об’єктом права 

комунальної власності 

ТАК НІ 

4 Прибуток підприємств комунальної власності не 

підлягає оподаткуванню 

ТАК НІ 

5 Статути  комунальних підприємств затверджуються на 

зборах акціонерів 

ТАК НІ 
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