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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. Роль бюджету у забезпеченні соціального захисту населення та 

утриманні соціальної сфери. 

2. Склад і характеристика видатків на соціальну сферу: структура 

видатків; видатки на освіту; видатки на охорону здоров’я; видатки на 

культуру. 

3. Склад і характеристика видатків на соціальний захист населення і 

соціальне забезпечення. 

4. Основи кошторисного фінансування. 

 

Задача 2. Сім'я у складі: безробітний батько (не має доходів), мати (отримує 

допомогу на дитину до досягнення нею трирічного віку), дитина 2,5 роки 

претендує на перепризначення допомоги на дитину до досягнення нею 

трирічного віку. Необхідний пакет документів підготовлено та подано до 

компетентних органів. Визначте суму допомоги, яка буде перепризначена. 

Задача 3. Одинока матір самостійно виховує дитину п'яти років, претендує на 

отримання допомоги на дітей одиноким матерям. Середньомісячний сукупний 

дохід сім'ї за 6 місяців, які передують місяцю звернення за допомогою, складає 9 

200 грн. Визначте право жінки на отримання зазначеного виду допомоги. 

4. Розв’яжіть тестові завдання. 

1. Який нормативний акт наводить нижченаведене визначення бюджету? 

Бюджет – це план формування і використання фінансових ресурсів для 

вирішення завдань та функцій, які здійснюють органи державної влади, органи 

влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування 

протягом бюджетного періоду 

A. Закон України „Про Державний бюджет України...” 

B. Бюджетний кодекс України 

C. Закон України „Про національний банк України” 

D. Закон України „Про систему оподаткування” 

2. Який державний орган затверджує Державний бюджет 

A. Кабінет Міністрів України 



B. Верховна Рада України 

C. Парламент 

D. Міністерство фінансів України 

3. Яке ствердження характеризує матеріальний зміст визначення 

„бюджет” 

A. бюджет – це централізований фонд грошових коштів 

B. бюджет – це економічні відносини між суб’єктами, що формують та 

використовують централізований фонд 

C. бюджет – головний фінансовий план держави 

D. бюджет – це документ, що регулює бюджетні відносини у державі 

4. Оберіть варіант відповіді, який у повній мірі розкриває специфічні ознаки 

бюджетних відносин 

A. перерозподільний характер, всеохоплюючий характер, законодавче 

регулювання 

B. перерозподільний характер, тимчасовий характер, централізація 

формування 

C. всеохоплюючий характер, децентралізація управління, балансовий 

характер 

D. всеохоплюючий характер, законодавче регулювання, соціальний 

характер 

5. Сукупність певних видів бюджетних відносин, специфічних методів 

мобілізації та використання бюджетних коштів – являє собою 

A. бюджетний процес 

B. бюджетний механізм 

C. бюджетний устрій 

D. бюджетну систему 

6. Вираз „за допомогою бюджету держава надає суспільству унікальні блага та 

послуги, які істотно впливають на рівень добробуту та якість життя” 

характеризує 

A. специфічну ознаку бюджету 

B. економічну природу бюджету 



C. фінансову сутність бюджету 

D. балансову природу бюджету 

7. Акумуляція у бюджетній системі значних грошових фондів та створення 

можливості для забезпечення рівномірного розвитку економіки і культури на 

усій території країни дозволяє назвати бюджет 

A. регулярним механізмом 

B. інструментом соціальної політики уряду 

C. інструментом державного управління 

D. механізмом акумуляції фондів 

8. Принцип фінансової діяльності держави, який означає, що кожна сфера 

державної діяльності будується на основі фінансово-планових актів, може 

бути визначений як 

A. принцип самоокупності 

B. принцип плановості 

C. принцип самостійності в галузі фінансової діяльності 

D. принцип недопущення банкрутства  

9. До складання та затвердження бюджету залучаються Національний банк 

України та Міністерство фінансів України, як 

A. учасник бюджетного процесу 

B. виконавці бюджету 

C. спостерігачі за бюджетним процесом 

D. учасники бюджетного механізму 

10. Назвіть складові третього рівня бюджету України 

A. державний бюджет, бюджет АР Крим, місцеві бюджети 

B. бюджети міст, селищ, сіл, районів у містах 

C. бюджети області, міст загальнодержавного підпорядкування 

D. бюджети районів, міст обласного підпорядкування з районним і без районного 

поділення 

11. Як економічна категорія державний бюджет – це 

A. головний фінансовий план держави на поточний рік, що має силу закону, в 

якому відображається діяльність держави і місцевих органів влади та управління 



B. грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і 

підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності і фізичними 

особами - з іншого, з приводу утворення централізованого фонду грошових 

коштів держави і його використання на розширене відтворення, підвищення 

рівня життя і задоволення інших суспільних потреб 

C. централізований грошовий фонд 

D. сукупність централізованих та децентралізованих коштів держави 

12. До чинників, що визначають центральне місце бюджету в системі 

фінансових планів держави, відносяться 

A. державний бюджет фінансує основні державні витрати 

B. державний бюджет виступає інструментом фінансового контролю за 

формуванням і використанням грошових фондів в економіці держави 

C. бюджет виконує функції перерозподілу ВВП між галузями, регіонами, 

соціальними верствами населення, а також перерозподіл грошових коштів у часі 

через використання державних позик 

D. державний бюджет є запорукою стабільного розвитку на довгостроковий 

період 

13. У більшості розвинених країн світу завдяки бюджетові перерозподіляється 

A. від 10 до 30% від усього обсягу валового внутрішнього продукту 

B. від 30 до 50% від усього обсягу валового внутрішнього продукту 

C. від 50 до 70% від усього обсягу валового внутрішнього продукту 

D. від 40 до 50% від усього обсягу валового внутрішнього продукту 

14. Структурний бюджет відображає 

A. реальні видатки, доходи і дефіцит за певний період 

B. якими мають бути видатки, доходи і дефіцит, якщо економіка 

функціонує за потенціального обсягу виробництва 

C. вплив ділового циклу на бюджет та визначає зміни видатків, доходів дефіциту, 

які виникають внаслідок того, що економіка працює не за потенційного обсягу 

виробництва, а перебуває у стані кризи або зростання 

D. вплив інфляції на захищені статті бюджету 

15. Циклічний бюджет є 

A. різницею між фактичним і структурним бюджетами 



B. кошторисом (розписом) доходів та видатків держави, затвердженим органами 

законодавчої та представницької влади у вигляді закону 

C. головним фінансовим планом держави на поточний рік, що має силу закону, в 

якому відображається діяльність держави і місцевих органів влади а управління 

D. різницею між структурним і фактичним бюджетами 

16. До специфічних ознак бюджетних відносин слід віднести 

A. перерозподільний характер, всеохоплюючий характер, законодавче 

регулювання 

B. мобілізацію коштів в руках держави, їх використання з метою задоволення 

загальнодержавних потреб 

C. контроль за своєчасністю і повнотою надходження фінансових ресурсів в 

розпорядження держави, ефективністю їх використання 

D. законодавче регулювання бюджетних відносин. 


