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І. ТЕСТОВА ЧАСТИНА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ
1. Оберіть правильну відповідь (кожна правильна відповідь оцінюється у
2,5 бали):
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.
2. Державні деривативи – це:
а) державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому
фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування
пред'явникам цих цінних паперів їх номінальної вартості з виплатою доходу
відповідно до умов розміщення деривативів;
б) цінні папери, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту
державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про
Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру
державного боргу;
в) державні боргові цінні папери, що розміщуються на міжнародних
фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати
пред'явникам цих деривативів їх номінальну вартість з виплатою доходу
відповідно до умов розміщення деривативів;

г) цінні папери, що розміщується державою на міжнародних фондових
ринках і підтверджує зобов’язання України відповідно до умов розміщення
цього цінного паперу здійснити виплати власнику цього цінного паперу в разі
досягнення певних показників валового внутрішнього продукту України, а
також здійснити інші виплати.
3. У структурі державного боргу України у розрізі валют погашення
домінуючою валютою є:
a) українська гривня;
б) долар США;
в) СПЗ;
г) євро.
4. Казначейські позики, як форма внутрішнього державного кредиту,
характеризуються:
а) безпосереднім передаванням частини кредитних ресурсів державними
кредитними установами на покриття витрат уряду;
б) використанням облігацій та казначейських зобов’язань;
в) діяльністю держави, де вона виступає як кредитор;
г) всі відповіді у сукупності.
5. До інфраструктури фінансового ринку відносяться:
а) біржі;
б) інвестиційні компанії;
в) інвестиційні банки;
г) всі відповіді у сукупності.
6. Базова ставка оподаткування – це:
а) найвища ставка податку;
б) мінімальна ставка оподаткування;
в) пропорційна ставка;
г)ставка податку без урахування особливостей суб’єкта оподаткування чи
видів здійснюваної діяльності;
7. Який з перерахованих нижче товарів відноситься до підакцизних,
виходячи з норм Податкового кодексу України:
а) електрична енергія;
б) шоколад, какао-боби та вироби з них;
в) спеції;
г) електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного
оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку
інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, телефони(в тому числі
стільникові), мікрофони і рації.

8. 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.
9. Види недержавних пенсійних фондів:
а) відкриті; закриті, змішані;
б) корпоративні, відкриті, професійні;
в) роботодавців, найманих працівників, фінансових установ;
г) юридичних та фізичних осіб.
10. Іноземна валюта – це:
а) гроші іноземних держав та їхні золотовалютні резерви;
б) грошові знаки іноземних держав та інші кредитні й платіжні
документи, які визначаються в іноземних грошових одиницях та
використовуються в міжнародних розрахунках;
в) офіційні запаси іноземних грошей у центральному банку та фінансових
організаціях країн;
г) те, що виконує функції грошей у зовнішньоекономічних відносинах.
●
●
●

ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ
1. Дайте обґрунтовані відповіді на теоретичні питання:
1.1. Визначте сутність та принципи фіскальної консолідації в країнах ЄС.
Опишіть заходи нормативно-правового забезпечення щодо оздоровлення
державних фінансів ЄС.
1.2. 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. (табл. 1.)

Таблиця 1
Розподіл податкових надходжень в Україні у 2020 р.
Доходи Державного бюджету

Доходи місцевих бюджетів
Доходи
Доходи
Доходи бюджетів
обласних
районних
територіальних
бюджетів
бюджетів
громад

2. Розв’яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь:
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:
- реалізовано товарів на території України на суму 50 000 грн. (без ПДВ);
- здійснено первинну емісію цінних паперів на суму 60 000 грн;
- нараховано та виплачено заробітну плату робітникам підприємства у
розмірі 500 000 грн;
- здійснено обов’язкові відрахування від заробітної плати працівників –
120 000 грн;
- закуплено канцелярські товари вітчизняного виробництва на 9000 грн.(з
ПДВ);
- надано шефську допомогу міській лікарні на суму 50 000 грн;
- експортовано товарів на суму 180 000 грн;
- отримано від постачальника матеріали для виробництва продукції –
20 000 грн. (без ПДВ);
- придбано з ПДВ товари, вартість яких включається до складу витрат
виробництва, на суму 24 000 грн;
- надано цех у фінансовий лізинг. Лізинговий платіж – 6 000 грн.
1) До яких податків за різними класифікаційними ознаками відноситься
податок на додану вартість? Назвіть переваги та недоліки непрямого
оподаткування.
2) Які ставки ПДВ наразі існують в Україні? Обґрунтуйте вибір відповідних
ставок до вище зазначених операцій.
3) Які умови відшкодування ПДВ в Україні?
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:
а) кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в 30
балів (2*30=60 балів).
б) правильно розв'язана задача оцінюється в 40 балів.
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