зразок
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова Приймальної комісії
в.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка
_________________Губерський Л.В.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ ОКР «МОЛОДШИЙ
СПЕЦІАЛІСТ» НА ТРЕТІЙ КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗА ОС «БАКАЛАВР»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»
1. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання (80 балів):
1. Зміст, структура та принципи побудови бюджетної системи України.
2. Грошові реформи: поняття, цілі та види.
2. Оберіть правильну відповідь (кожна правильна відповідь оцінюється у 4 бали):
1. Витрати державного бюджету – це:
а) видатки бюджету, спрямовані на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом;
б) надання кредитів із бюджету, погашення боргу і розміщення бюджетних
коштів на депозитах, придбання цінних паперів;
в) видатки бюджету, надання кредитів із бюджету, погашення боргу і
розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів.
2. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
встановлюється у відсотках до бази нарахування та сплачується роботодавцем в розмірі:
а) 3,6 %;
б) 22 %;
в) 25 %.
3. За терміном обігу фінансових активів фінансові ринки поділяють на:
а) ринок капіталів та грошовий ринок;
б) ринок позичкового капіталу та ринок акціонерного капіталу;
в) первинний та вторинний ринок.

4. Золотий стандарт існував
а) у XVII – XVIII ст.;
б) кінець ХІХ – початок ХХ ст.;
в) 1945–1976 рр.
5. З бюджетів області здійснюються видатки на функціонування бюджетних
установ, які забезпечують:
а) гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій громадян
або фінансування програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України;
б) надання основних гарантованих послуг для всіх громадян України;
в) необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою і розташованих найближче до споживачів;
6. Від податку на прибуток звільняються:
а) виграші в державній речовій лотереї;
б) доходи неприбуткових організацій;
в) прибуток підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів.
7. У структурі державного боргу України у розрізі валют погашення домінуючою валютою є:
a) українська гривня;
б) долар США;
в) СПЗ.
8. До доходів загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективним планом формування
територій громад, включають:
а) 60 % податку на доходи фізичних осіб;
б) 50 % податку на прибуток;
в) 100 % податку на додану вартість.
9. Спеціальні права запозичення - це...:
а) іноземні кредити;
б) міжнародні платіжні засоби, які використовуються МВФ;
в) валюта світового банку.
10. Форми грошей якого агрегату є найбільш ліквідними?
а) М0;
б) М3;
в) відсутня вірна відповідь.
3. Дати визначення економічним поняттям та категоріям (25 балів):
Фінансова система, страхування, прибуток підприємства, гроші, кредит.
4. Розв’яжіть задачу та обґрунтуйте відповіді (55 балів):
Підприємство «Перший» є платником ПДВ і здійснює продаж товарів, як
на митній території України, так і за її межами. У І кварталі звітного року продано
товарів на суму 183 700 грн, у тому числі на експорт — на суму 130 680 грн.

У цьому самому періоді підприємство придбало товарів на суму 41 400 грн (у т.ч.
ПДВ), зокрема лікарські засоби та вироби медичного призначення за переліком,
затвердженим КМУ - на суму 1800 грн, бензин для легкового автомобіля, що перебуває на балансі підприємства, — на суму 8 200 грн.
Визначити: суми податкового зобов’язання, податкового кредиту та суму ПДВ,
що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню.
Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 200 балів.
І. Правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється у 40 балів
(всього: 2х40 = 80 балів).
ІІ. Кожне правильно виконане тестове завдання оцінюється у 4 бали (всього:
10*4=40 балів).
ІІІ. Кожне правильне та повне визначення економічного поняття оцінюється у 5
балів (всього: 5*5=25 балів).
ІV. Правильно розв’язане практичне завдання оцінюється у 55 балів.

Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету,
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