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ЗРАЗОК
екзаменаційного білету
вступних випробувань
за освітнім ступенем «Магістр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,
спеціалізована програма «Менеджмент державних фінансів»
денної та заочної форми навчання
І. ТЕСТОВА ЧАСТИНА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ
Оберіть правильну відповідь:
Тест 1. Якщо країни додержуються грошової політики, спрямованої на
досягнення внутрішніх економічних цілей і яка дозволяє міжнародну
мобільність капіталів, то вони не можуть підтримувати:
а) автономність державних витрат;
б) фіксовані обмінні курси;
в) збалансовану торгівлю;
г) автономні інвестиційні витрати, фіксовану процентну ставку.
Тест 2. За яким видом державних позик держава має можливість
враховувати ситуацію на фінансовому ринку?
а) дисконтними;
б) виграшними;
в) процентними;
г) з правом дострокового погашення
Тест 3. За чинним законодавством України загальний обсяг державного
боргу та гарантованого державного боргу на кінець бюджетного періоду не може
перевищувати:
а) 120% річного номінального обсягу ВВП;
б) 60% річного номінального обсягу ВВП;
в) 30% річного номінального обсягу ВВП;
г) 3% річного номінального обсягу ВВП.

Тест 4. Згідно із V Розділом Податкового кодексу України, податковий
кредит – це:
а) позика, яку підприємство може отримати в уповноваженому державному
банку для покриття заборгованості перед бюджетом, що виникла внаслідок
незадовільного фінансового стану;
б) сума, що являє собою зобов’язання підприємства сплатити у державний
бюджет обов’язкові податки і збори;
в) сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання;
г) сума податку, що підлягає сплаті у поточному періоді, але згідно із законом
може бути сплачена у наступних звітних періодах.
Тест 5. Згідно із V Розділом Податкового кодексу України, об'єктом
оподаткування не є операції платників податку з:
а) поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній
території України;
б) операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику
(кредитору) для погашення заборгованості заставодавця;
в) ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або
реімпорту;
г) надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування
особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно
до закону.
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Тест 6. Види недержавних пенсійних фондів:
відкриті; закриті, змішані;
корпоративні, відкриті, професійні;
роботодавців, найманих працівників, фінансових установ;
юридичних та фізичних осіб.
Тест 7. Іноземна валюта – це:
гроші іноземних держав та їхні золотовалютні резерви;
грошові знаки іноземних держав та інші кредитні й платіжні документи,
які визначаються в іноземних грошових одиницях та використовуються в
міжнародних розрахунках;
офіційні запаси іноземних грошей у центральному банку та фінансових
організаціях країн;
те, що виконує функції грошей у зовнішньоекономічних відносинах.

Тест 8. Датою виникнення податкових зобов’язань по податку на додану
вартість при ввозі (імпорті) товарів є:

а) дата оформлення контракту на ввіз (імпорт) товарів;
б) дата переходу прав власності на ввезені (імпортовані) товари;
в) дата перерахування податку, що підтверджується відповідними
документами;
г) дата подання митної декларації для митного оформлення.
Тест 9. Поточні витрати бюджету не включають:
а) витрати на придбання виробничого обладнання;
б) виплату процентів за державним боргом;
в) оплату праці працівників;
г) оплату енергоносіїв.
Тест 10. Програмно-цільовий метод бюджетного планування базується на
визначені:
а) паспортів бюджетних програм, показників ефективності бюджетних
програм, бюджетних запитах;
б) бюджетних програм, бюджетних асигнувань, бюджетних зобов’язань,
бюджетному процесі;
в) структурних підрозділів центрального апарату головного розпорядника,
фінансових нормативах бюджетної забезпеченості;
г) головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних виконавців,
бюджетних програм.
ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ
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
обласних
бюджетів

Доходи
районних
бюджетів

Доходи бюджетів
місцевого
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.

ПІБ

Іваненко І.І.
Титаренков
Т.К.
Ткаченко
Є.Л.

Нараховано
зар.пл.

Розмір
заробітку, на
який
нараховуються
страхові
внески

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

ПДФО

пільги

25150
3200
2700

2-є
дітей

Розмір
податку

До
виплати

4.
5.

Сидоренко
В.Л.
Боваркий
А.Н.
Усього

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.
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.

