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І. ТЕСТОВА ЧАСТИНА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ
Оберіть правильну відповідь:
Тест 1. Підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування
власних або залучених фінансових коштів і поєднує в собі елементи
кредитування в натуральній і грошовій формі, – це:
а) факторинг;
б) благодійність;
в) лізинг;
г) страхування.
Тест 2. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування встановлюється у відсотках до бази нарахування у розмірі:
а) 22%;
б) 18%;
в) 23%;
г) 15%.
Тест 3. Із заробітної плати працівників сплачується єдиний соціальний
внесок за загальною ставкою:
a)
3,6%;
б) 32%;
в) 3,2%;
г) вірна відповідь відсутня.
Тест 4. Методами фінансового планування є:
а)
економіко-математичне
моделювання та метод експертних
оцінок;
б)
балансовий;
в)
нормативний метод;
г)
всі відповіді вірні.

Тест 5. Депозитними інститутами на фінансовому ринку є: комерційні та
ощадні банки;
а)
страхові та інвестиційні компанії;
б)
пенсійні фонди;
в)
кредитні спілки.
Тест 6. Юридична особа, яка спеціалізується на веденні діяльності, що
включає збирання, обробку, зберігання та надання даних, які складають
систему обліку власників іменних цінних паперів, - це:
реєстратор;
а)
зберігач;
б)
Розрахунковий банк;
в)
Національний депозитарій.
Тест 7. До агрегату М2 включають:
а)
МІ + кошти на поточних рахунках;
б)
М0+М1;
в)
МІ + кошти на строкових рахунках;
г)
МІ + кошти на вкладах за трастовими операціями.
Тест 8. Рестрикційна політика центрального банку призводить до:
а)
зменшення грошової маси в обороті;
б)
розширення ліній рефінансування комерційних банків;
в)
зниження рівня процентних ставок за вкладами населення;
г)
зменшення облікової ставки НБУ.
Тест 9. Згідно законодавства України про оподаткування, для товарів,
які продаються шляхом прилюдного оголошення умов їх продажу, звичайною
визнається ціна:
а)
ціна, що вираховується як середньозважена для усіх операцій
продажу таких товарів на останні 12 календарних місяців;
б)
ціна, що не перевищує значення, наведене у довіднику звичайних
цін, офіційно оприлюдненого відповідним податковим органом;
в)
ціна, що визначається довідкою торговельно-промислової палати;
г)
ціна, що міститься у такому прилюдному оголошенні.
Тест 10. До фінансових послуг ломбарду належить…
а)
надання фінансових консультацій;
б)
оцінка заставного майна;
в)
продаж землі;
г)
оцінка вартості цінних паперів.
ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З
ФАХУ

1. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
1. Розкрийте зміст поняття фінансова санація підприємства. Зазначте моделі
фінансової санації підприємства. Який порядок складання проекту
фінансового оздоровлення підприємства? Відповідь проілюструйте
структурно-логічною схемою проведення фінансової санації.
2. У чому полягає сутність фінансового планування на підприємстві? Дайте
характеристику методів фінансового планування на підприємстві. Поясніть на
прикладі послідовність складання фінансового плану підприємства. На який
період складається фінансовий план? Як організувати оперативне фінансове
планування на підприємстві? Відповідь проілюструйте
практичним
прикладом.
2. Розв’яжіть задачі та обґрунтуйте відповідь:
2.1. Фірма, що має намір купити на ринку через місяць 1000 унцій срібла, хоче
хеджувати свою позицію за допомогою ф’ючерсних контрактів. Обсяг срібла
в одному ф’ючерсному контракті – 100 унцій. На початок хеджування ціна
спот золота становить Цс1=390 дол./унція, ф’ючерсна ціна золота Ф1=400
дол./унція:
1) Яке хеджування (довге чи коротке) у цьому випадку проводиться?
2) Якою має бути ф’ючерсна ціна срібла Ф2 на дату поставки, якщо ціна спот
на дату поставки становить Цс2=395 дол./унц і виграш в результаті
хеджування дорівнює 800дол.?
2.2. Визначте, які зміни абсолютної величини фінансового результату
(прибутку) підприємства від операційної діяльності очікуються в плановому
періоді. У звітному періоді ціна виробника за одиницю продукції становила
17 грн. і, враховуючи тенденції ринку, у плановому періоді зміна її
величини не очікується. За рахунок удосконалення технологічних норм
виробничого процесу очікується скорочення середніх умовно-змінних
витрат підприємства на одиницю продукції з 11,25 грн. до 10,80 грн. Така
можливість забезпечується за рахунок введення в дію нових технологій, що,
у свою чергу, призводить до збільшення умовно-постійних витрат на 10 %.
Врахуйте, що у звітному періоді підприємство за обсягів реалізації в
135,4 тис. виробів зазнало збитків у сумі 87 450 грн. За рахунок збільшення
місткості ринку та посилення ринкової конкурентної позиції підприємства
очікується зростання обсягів реалізації продукції на 25 %.
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.
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.

