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І. TEST OF THE ENTRANCE EXAMINATION IN THE MAJOR SUBJECT
Choose the correct answer:
Test 1. Public finance has to do with all of the following activities of government
except?
a. government taxing activities
b. government’s direct competition with the private sector
c. allocation of resources
d. distribution of income
Test 2. Which of the following constitute the rules and generally accepted
procedures that evolve in a community for determining what government does and
how government outlays are financed?
a. economic systems
b. governments
c. political parties
d. none of the above
Test 3. Which of the following are components of the budget?
a. capital expenditure
b. the capital budget
c. the current balance
d. all of the above
Test 4. The difference between recurrent revenue and recurrent expenditures is
known as
a. the capital balance
b. recurrent spending
c. the current deficit
d. both (a) and (c)

Test 5. Which of the following items would fall under government’s recurrent
expenditure?
a. goods and services
b. debt servicing
c. pensions
d. all of the above
Test 6. Which of the following may be seen as an economic basis for government?
a. to ensure the provision of goods not adequately provided by the private sector
b. to redistribute income and wealth
c. to tackle externalities
d. all of the above
Test 7. The major difference between a pure market economy and a mixed
economy is that in the former virtually all goods and services would be supplied
through markets in accordance with the profit motive while in the latter
a. government supplies a considerable amount of goods and services
b. government regulates private economic activity
c. government use taxes and subsidies to affect incentives to use resources
d. all of the above
Test 8. The efficiency criterion is satisfied when resources are used over any given
period of time in such a way as to make it
a. impossible to increase the well-being of any one person without reducing the
well-being of any other person
b. impossible to decrease the well-being of any one person without reducing the
well-being of any other person
c. possible to decrease the well-being of any one person without reducing the wellbeing of any other person
d. possible to increase the well-being of any one person without reducing the wellbeing of any other person
Test 9. The study of public management places focus on …
a. the objectives of government.
b. the functions that must be performed to reach these objectives.
c. the structured framework of public services and the sources of income,
administration and control.
d. all of the above.
Test 10. The real cost of government goods and services is:
a. money.
b. taxes.
c. the private goods and services foregone.
d. inflation.

ІІ. ANALYTICS PART OF THE ENTRANCE EXAMINATION IN THE
MAJOR SUBJECT
1. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
1. Визначте сутності та принципи фіскальної консолідації в країнах ЄС. Які
заходи нормативно-правового забезпечення щодо оздоровлення державних
фінансів ЄС? З урахування перспектив інтеграції України дослідити
можливості використання досвіду реформування сфери управління
державними фінансами в країнах ЄС для стабілізації фінансової системи
України.
2. Дайте визначення доходів бюджету, які є джерела його формування.
Наведіть сучасну систему вертикального та горизонтального розподілу
податкових надходжень між ланками бюджетної системи України та
визначте порядок формування доходів всередині місцевих бюджетів на рівні
області, району, міста, селища, села. ( таблиця 1.)
Таблиця 1
Вертикальний та горизонтальний розподіл
податкових надходжень в Україні у 2015 р.
Доходи Державного бюджету
Доходи місцевих бюджетів
Доходи
Доходи
Доходи бюджетів
обласних
районних
місцевого
бюджетів
бюджетів
самоврядування

2. Розв’яжіть задачі та обґрунтуйте відповідь:
2.1. Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет
(відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця. Підприємство
реалізує різні види продукції. Протягом звітного місяця здійснено такі
операції.
1) Реалізовано товарів на території України на суму 50 000 грн. (без ПДВ).
2) Здійснено первинну емісію цінних паперів на суму 6 000 грн.
3) Нараховано та виплачено заробітну плату робітникам підприємства у
розмірі 10 000 грн.
4) Здійснено обов’язкові відрахування від заробітної плати працівників –
4 000 грн.
5) Закуплено канцелярські товари вітчизняного виробництва на 900 грн.(з
ПДВ).
6) Надано шефську допомогу міській лікарні на суму 1 500 грн.
7) Експортовано товарів на суму 180 000 грн.

8) Отримано від постачальника матеріали для виробництва продукції –
2 000 грн. (без ПДВ).
9) Придбано з ПДВ товари, вартість яких включається до складу витрат
виробництва, на суму 24 000 грн.
10)
Надано цех у фінансовий лізинг. Лізинговий платіж – 6 000 грн.
2.2. Дайте оцінку сучасним методам
фінансового планування та
прогнозування ПДФО в Україні та визначте шляхи їх удосконалення.
Необхідно визначити суму єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне
страхування та податок на доходи фізичних осіб за звітний період (місяць) та
заповнити таблицю 2
Таблиця 2
Фактичні витрати на оплату праці
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ПІБ

Іваненко І.І.
Титаренков
Т.К.
Ткаченко
Є.Л.
Сидоренко
В.Л.
Боваркий
А.Н.
Усього

Нараховано
зар.пл.

Розмір
заробітку, на
який
нараховуються
страхові
внески

Єдиний внесок на
загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування
Роботодавець
Працівник
(5 тариф)

ПДФО

пільги

До
виплати

Розмір
податку

25150
3200
2700

2-є
дітей

5 365
12800

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному
випробуванні з фаху оцінюються за 200-бальною шкалою.
Оцінка за іспит з фаху складається з двох частин – тестової та
аналітичної. Тестова частина іспиту з фаху складається англійською мовою,
аналітична частина – українською мовою.
І. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі тестові завдання – 100 балів.
ІІ. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі не-тестові завдання – 100 балів:

1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється
в 25 балів (2*25=50 балів).
2. Правильно розв'язана задача № 1 оцінюється в 20 балів.
3. Правильно розв'язана задача № 2 оцінюється в 30 балів.

