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АНОТАЦІЯ 

Мета фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний 

рівень «Магістр»за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» – перевірка рівня теоретичної підготовки вступників щодо 

засвоєння програмного матеріалу з профільних фінансово-економічних 

дисциплін, їх готовності до самостійних узагальнень, вміння аналізувати i 

виpiшyвaти конкретні економічні завдання. 

Результати складання іспиту є основою для участі в конкурсі на 

зарахування для навчання. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Іспит складають 

особи, які здобули базову вищу освіту за різними напрями підготовки. 

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та прикладні знання та 

уміння, здатність вирішувати типові завдання, передбачені програмою 

вступу.Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.  

Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту 

складається з трьох розділів, в яких відбиваються окремі сторони спеціальності 

та інтегруються знання з таких дисциплін, як: «Бюджетна система», «Фінансова 

діяльність суб’єктів підприємництва», «Податкова система». При цьому 

органічно поєднуються теоретичні, методичні та практичні питання, які 

дозволяють виявити знання та вміння вступника використовувати 

категоріальний апарат. Кожен білет вступного іспиту включає 30 тестових 

завдань (по 10 завдань з перелічених вище дисциплін). Зразок білету вступного 

іспиту наведено в Додатку А. 

У прикладному аспекті така складова вступного іспиту як «Бюджетна 

система», що має на меті визначити рівень знань вступника з теорії і практики 

бюджетної системи, включає вивчення сутності та призначення бюджету, як 

економічної категорії, роль бюджету, як основного фінансового плану держави 

та його роль і місце у фінансово – кредитному механізмі держави; здійснення 

бюджетного процесу та його стадії; принципи та завдання бюджетного 

планування, уповноваження учасників бюджетного процесу; законодавчо-

нормативна база функціонування бюджетної системи України; поняття 

бюджетного дефіциту, причини його виникнення та джерела покриття; 

бюджетний устрій та бюджетна система України, її структура, організація 

функціонування та принципи побудови; роль місцевих бюджетів у бюджетній 

системі, структура доходів і видатків місцевих бюджетів, бюджету України, 

проблеми мобілізації доходів бюджетів; суть, склад, призначення і роль 

видатків бюджету на економічну діяльність, на соціальний захист; форми 

державного кредиту, структура державного боргу; напрямки та завдання 

бюджетної політики на сучасному етапі. Досконале знання тенденцій, законів, 

закономірностей розвитку бюджетної системи є підґрунтям, що забезпечить 

майбутнім фахівцям здатність самостійно приймати правильні рішення в 

умовах швидко змінюваного зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Дисципліна вступного іспиту «Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва» має на метівивчення змісту та основних напрямків 

фінансової діяльності підприємств, способів і методів забезпечення ліквідності 



підприємства та його фінансової рівноваги, методів формування власного та 

позичкового капіталу підприємства, особливостей фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічних відносин та 

організації фінансових взаємовідносин підприємств з державою, оволодіння 

практичними навиками використання можливих форм фінансування 

підприємств, методами та прийомами фінансового контролінгу. 

Дисципліна вступного іспиту«Податкова система» передбачає набуття 

навичок у здійсненні розрахунків податкових платежів, ведення податкового 

обліку на підприємстві, чинний порядок оподаткування підприємств та 

суб’єктів малого підприємництва, оволодіння методами нарахування податків 

та обов’язкових платежів, дотримання податкової дисципліни та юридичної 

відповідальності у сфері податкової діяльності підприємства. 

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну 

комісію ПВНЗ «МЕГУ» ім. акад. С. Дем’янчука. 

 

 

 

  



Програма 

вступного іспиту на ОКР «Магістр» 

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

(спеціалізація «Управління держаними фінансами і фінансами бізнесу») 

 

Зміст 

І. Дисципліна «Бюджетна система» 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Функції держави – визначальний чинник формування бюджету. 

Багатогранність бюджету як суспільного явища. Бюджет держави як 

економічна категорія. Роль і місце бюджету у перерозподілених відносинах у 

суспільстві. Взаємозалежність ВВП, національного доходу та бюджету. 

Бюджетна централізація ВВП та її межі. Об‘єктивна тенденція зростання 

бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій тенденції. 

Забезпечення оптимальності пропорції розподілу й перерозподілу ВВП. 

Бюджетний вплив на забезпечення економічного і соціального розвитку. 

Бюджетна модель суспільства, необхідність її формування в Україні. Роль і 

місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі. Бюджет у системі 

фінансового забезпечення потреб соціально-економічного розвитку, сфера 

поширення бюджетного фінансування.  

Тема 2.Бюджет як основний фінансовий план держави 
Бюджет як основний фінансовий план держави. Склад і структура доходної 

і видаткової частин бюджету, фактори, що впливають на них. Відмінності між 

бюджетом як фінансовим планом і бюджетом як економічною категорією. 

Правовий характер бюджету як фінансового плану, його чинники.  

Бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної і міжнародної політики 

держави. Поточний бюджет і бюджет розвитку. Бюджетний процес і його 

складові. Завдання, принципи й методи бюджетного планування. Чинники, що 

визначають якість розробки бюджету. Виконання бюджету. 

Тема 3.Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 
Стан бюджету: рівновага доходів і видатків; бюджетний надлишок; 

бюджетний дефіцит. Фактори, що визначають стан бюджету. Джерела покриття 

бюджетного дефіциту. Державний кредит. 

Тема 4.Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України 
Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення. 

Основи бюджетного устрою: встановлення принципів побудови бюджетної 

системи; виділення видів бюджетів; організація розмежування доходів і 

видатків між ланками бюджетної системи; встановлення характеру взаємодії 

між бюджетами. Принципи побудови бюджетної системи.  

Поєднання централізованих і децентралізованих бюджетів як основа 

демократичного бюджетного устрою. Альтернативні принципи встановлення 

взаємозв‘язку централізованих і децентралізованих бюджетів: єдність 

бюджетної системи та автономність кожного бюджету.  

Види бюджетів. Центральний бюджет держави, його призначення. Місцеві 

бюджети, їх види. Централізовані регіональні бюджети та бюджети в 

поселеннях. 

Засади розмежування видатків між окремими бюджетами.  



Тема 5.Міжбюджетні відносини та система бюджетного вирівнювання 
Характер і форми взаємовідносин між бюджетами. Нерівномірність 

економічного розвитку регіонів як передумова бюджетного вирівнювання. 

Субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. Порядок 

виділення та використання окремих видів субсидіювання. 

Вилучення бюджетних надлишків як форма взаємовідносин між 

бюджетами і бюджетного регулювання. Бюджеті позички ,їх причини, порядок 

виділення і погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх 

виникнення і порядок проведення. 

Тема 6. Система доходів бюджету 
Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від 

підприємницької діяльності. Доходи від державних майна, угідь, послуг. 

Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Державні позики. 

Джерела формування доходів бюджету. ВВП і національний доход як 

основа доходної бази бюджету. Причини й умови використання національного 

багатства для формування доходів бюджету. 

Склад і структура доходів бюджету України. Правове регулювання 

формування доходів. Особливості податкової структури України, її відмінності 

від розвинених країн. 

Тема 7. Система видатків бюджету 
Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль 

видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного 

розвитку. Галузева і цільова структура бюджетних видатків. Оптимізація 

структури видатків бюджету, її критерії. 

Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування: кошторисне 

фінансування, державне фінансування інвестицій, позички з бюджету 

державним підприємствам, державні дотації. Методи бюджетного 

фінансування. 

Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку 

Склад видатків бюджету на народне господарство, їх роль і місце у 

розвитку економіки. Бюджет і структурна перебудова економіки України. 

Напрямки і форми бюджетного фінансування народного господарства. 

Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх 

фінансування. Конкурсний відбір об‘єктів бюджетного інвестування, його 

завдання і критерії. Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових 

державних позик. 

Позики з бюджету державним підприємствам, порядок їх видачі і 

погашення. Порядок датування збиткових підприємств. Шляхи фінансового 

оздоровлення державного сектора і ліквідації збитковості. 

Операційні затрати в народному господарстві, їх склад і призначення. Роль 

і місце бюджету у фінансуванні операційних затрат. 

Видатки бюджету на науку. Організація наукових досліджень і джерела їх 

фінансування. Фінансування наукових установ Академії наук України. 

Фінансування наукових досліджень у відомчих наукових закладах та вищих 

закладах освіти. 

Тема 10. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну 

сферу 



Форми й види соціального захисту населення. Склад видатків бюджету на 

соціальний захист населення, їх роль в умовах переходу до ринкової економіки. 

Адресні субсидії громадянам на житло і комунальні послуги. Види разової 

фінансової допомоги громадянам. 

Форми й методи фінансового забезпечення соціальної сфери. Бюджетне 

фінансування закладів соціальної сфери, його організація. Основа 

кошторисного фінансування. 

Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура.  

Бюджетне фінансування закладів культури, склад видатків.  

Фінансування розвитку фізичної культури і спорту, роль бюджету в 

державній підтримці олімпійського руху. 

Тема 11. Видатки бюджету на оборону і управління 

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Воєнна 

доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону. Склад 

видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування. 

Видатки бюджету на державне управління, їх склад. Утримання органів 

законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. 

Видатки на правоохоронні органи. Видатки на утримання податкової 

адміністрації та митних органів. Порядок планування і фінансування видатків 

бюджету на управління. 

Тема 12. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу 

Державний кредит як специфічна ланка фінансових відносин. Державна 

політика позикових фінансів, її передумови. Форми державного кредиту, їх 

призначення. Суб‘єкти державного кредиту, їх класифікація. Чинники 

державного кредиту. Бюджетний дефіцит як основний чинник державного 

кредиту. Джерела покриття дефіциту бюджету, роль і місце державного 

кредиту. Передумови державного кредиту: наявність кредиторів, у яких є вільні 

кошти, довіра з боку кредиторів до держави; зацікавленість у наданні позик; 

спроможність держави погасити борги і виплатити дохід. 

Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація 

видів державних позик: за правом емісії; за ознакою держателів цінних паперів; 

за формою виплати доходів; за термінами погашення; за методами розміщення. 

Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній, поточний та 

капітальний державний борг. Обслуговування державного боргу. Видатки 

бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом. 

Способи управління: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за 

регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання. 

 

ІІ. Дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» 

Тема 1. Управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва: 

сутність, завдання, теорія організації 

Підприємництво як сучасна форма господарювання.Характеристика 

капіталу підприємства як економічної категорії. Кругообіг фінансового 

капіталу підприємства. Сучасні теорії фінансування: класична, неокласична, 

неоінституційна.  

Тема 2. Особливості фінансової діяльності підприємств різних 

організаційно-правових форм 



Зв’язок між фінансуванням підприємства та формою організації бізнесу. 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної 

особи. Особливості фінансової діяльності господарських товариств. 

Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. 

Тема 3. Управління власним капіталом суб’єкта підприємництва 

Власний капітал підприємства, його переваги, недоліки, функції та 

складові частини. Класифікація власного капіталу. Чисті активи. Статутний 

капітал, його економічний зміст та порядок формування. Збільшення та 

зменшення статутного капіталу: цілі, джерела, порядок проведення. Звіт про 

власний капітал підприємства, його призначення та порядок складання. 

Тема 4. Самофінансування суб’єктів підприємництва 

Економічний зміст внутрішніх джерел фінансування. Зміст, форми та 

джерела самофінансування підприємств. Відкрите та приховане 

самофінансування. Приховані резерви. Самофінансування. розподіл прибутку. 

Поняття тезаврації прибутку підприємства.  

Тема 5. Дивідендна політика суб’єктів підприємництва 

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Оптимізація 

дивідендної політики. Фактори дивідендної політики. Взаємозв’язок 

дивідендної політики та самофінансування підприємства. Типи дивідендної 

політики підприємства. Порядок нарахування дивідендів. Ефективність 

дивідендної політики.  

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу 

Основні характеристики та склад позичкового капіталу суб’єктів 

підприємництва. Банківське кредитування суб’єктів підприємництва. Інші 

форми кредитних відносин. Сутність лізингу, його об’єкти та види. Кредити по 

мобілізації дебіторської заборгованості.  

Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації суб’єктів підприємництва 

Реорганізація як специфічний напрямок фінансової діяльності 

підприємств. Цілі та завдання реорганізації підприємств. Форми реорганізації. 

Реорганізація як інструмент фінансової санації підприємств, що знаходяться в 

кризі. Формування механізму управління реорганізацією підприємства 

Тема 8. Фінансові інвестиції суб’єктів підприємництва 

Сутність, види і об’єкти фінансових інвестицій 

підприємства.Довгострокові та поточні фінансові вкладення. Відображення 

вартості фінансових інвестицій у звітності. Оцінка вибору інвестицій. Методи 

оцінки вартості акцій та облігацій. Управління інвестиційним портфелем 

підприємства.  

Тема 9. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних 

відносин 

Сутність та основні види зовнішньоекономічної діяльності. Особливості 

фінансового управління ЗЕД. Інструментарій стратегічного управління ЗЕД. 

Сутність та етапи стратегічного планування ЗЕД. Зовнішньоторговельне 

посередництво: брокери, комісіонери, консигнатори, дистриб’ютори. Правила 

щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  

Тема 10. Системи забезпечення фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання 



Об’єктно-орієнтований підхід до управління фінансами суб’єктів. 

Стратегічне планування як одна з найважливіших функцій фінансового 

контролінгу. Бюджетування як функція фінансового контролінгу. Принципи 

бюджетування. Правила фінансування підприємств та їх використання в 

процесі бюджетування. Золоте правило фінансування. Золоте правило балансу. 

Правило вертикальної структури капіталу. Ефект фінансового лівериджу.  

Тема 11. Стратегія управління фінансово-економічною діяльністю суб’єкта 

господарювання 

Формування механізму фінансової стратегії суб’єкта господарювання. 

Стратегічна діагностика економічного потенціалу суб’єкта господарювання. 

Процедура розробки стратегії фінансово планування: прогнозний баланс, 

прогноз фінансових показників фінансових результатів діяльності суб’єкта 

господарювання та величини грошових потоків. Формування механізму 

управління фінансової стратегією.  

Тема 12. Фінансова безпека підприємства 

Фінансова безпека підприємства як складова економічної безпеки. 

Управління фінансовою безпекою підприємства. Забезпечення фінансової 

безпеки підприємства та принципи. Фінансова криза. Основні заходи, 

направлені на нейтралізацію загрози фінансової кризи. 

 

ІІІ. Дисципліна «Податкова система» 

Тема 1. Сутність та види податків 

Сутність податків. Історичний розвиток форм оподаткування. Визначення 

податків. Їх ознаки як економічної категорії. Податки та інші форми платежів 

до бюджету – плата, відрахування, збори, внески,  неподаткові доходи.  

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як 

основа фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки 

регулювання економіки та соціальної сфери. Дискусійні питання функцій 

податків. 

Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб’єкт (платник) і носій, 

об’єкт оподаткування, база оподаткування, податковий кредит, податкова 

знижка, податкове зобов’язання, джерело сплати, одиниця оподаткування, 

податкова ставка, квота.  

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків по економічному змісту 

на прямі і непрямі.  

Види прямих податків. Види непрямих податків. 

Тема 2. Податкова система і податкова політика  

Податки в системі державних доходів. Методи формування державних 

доходів. Податковий метод формування доходів держави як основний в умовах 

ринкової економіки.  

Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Обсяг 

видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Рівень 

централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті, його залежність від 

обсягу і характеру функцій держави.  

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрямки. Основні 

принципи податкової політики: фіскальна, економічна та соціальна 

ефективність.  



Податкова система України. Основні етапи її встановлення. Склад і 

структура податкової системи України. Податкова політика України в сучасних 

умовах. 

Податкові системи інших держав: порівняльна характеристика. Структура 

податків. Розвиток  різних форм оподаткування в зарубіжних країнах. 

Тема 3. Податок на прибуток підприємств 

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств. Загальна 

характеристика прибутку як об’єкта оподаткування. Бюджетне значення 

податку на прибуток підприємств. Податок на прибуток як регулюючий 

чинник. Переваги і недоліки податку на прибуток підприємств. 

Платники і ставки податку на прибуток. Об’єкт оподаткування. Поняття 

валового доходу. Поняття витрат. Особливості визнання витрат подвійного 

призначення. 

Особливості оподаткування деяких видів операцій, товарів і платників.  

Визначення амортизації. Перелік витрат, що підлягають і не підлягають 

амортизації. Визначення основних фондів та їх груп. Порядок визначення і 

нарахування сум амортизаційних відрахувань. Порядок збільшення і 

зменшення балансової вартості груп основних фондів. Норми амортизації.  

Пільги по податку на прибуток. Усунення подвійного оподаткування. 

Порядок нарахування податку на прибуток і строки сплати.  

Тема 4. Податок на доходи фізичних осіб 

Економічний зміст оподаткування доходів громадян. Платники податку та 

об’єкт оподаткування. Визначення оподаткованого доходу. Пільги при 

оподаткуванні доходів фізичних осіб. Соціальна пільга при оподаткуванні 

доходів фізичних осіб. Ставки податку. 

Порядок нарахування й сплати податку до бюджету. Відповідальність за 

нарахування і сплату податку. Декларація про майновий стан і доходи платника 

податку. 

Тема 5. Податок на додану вартість 

Сутність податку на додану вартість, його зародження і розвиток. 

Передумови введення податку на додану вартість в Україні. Поняття доданої 

вартості, методи її обчислення. 

Платники і ставки податку на додану вартість. Сутність нульової ставки по 

податку на додану вартість. Операції, що оподатковуються за нульовою 

ставкою. Об’єкт оподаткування. Операції що включаються в об’єкт 

оподаткування. Перелік операцій, що виключені з об’єкту оподаткування. 

Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок 

визначення бази оподаткування для операцій різних видів.  

Пільги по податку на додану вартість. Види пільг по податку на додану 

вартість. Перелік операцій, що звільняються від оподаткування.  

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті 

до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Звітний податковий період. 

Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту. Порядок визначення 

дати податкового зобов’язання. Порядок визначення дати податкового кредиту. 

Податкова накладна як основний звітний податковий документ. Порядок 

відшкодування податку на додану вартість з бюджету для операцій, що 

оподатковуються за нульовою ставкою і для інших видів операцій.  



Строки сплати ПДВ. Податковий вексель.  

Тема 6. Акцизний податок 

Історія введення акцизного податку в Україні. Акцизний податок в системі 

інших непрямих податків. Платники акцизного податку. Об’єкт оподаткування 

для вітчизняних та імпортних товарів. Перелік підакцизних товарів.  

Порядок визначення суми акцизного податку для вітчизняних та імпортних 

товарів, щодо яких застосовуються процентні ставки.  

Порядок визначення сум акцизного податку для вітчизняних та імпортних 

товарів, щодо яких застосовуються тверді ставки.  

Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та тютюнових 

виробів. Акцизні марки. Строки сплати акцизного податку для імпортерів 

алкогольних та тютюнових виробів. Особливості митного оформлення для 

імпортерів алкогольних та тютюнових виробів.  

Пільги по акцизному податку. Строки сплати та подання розрахунків до 

податкових органів. 

Тема 7. Мито 

Мито в системі непрямих податків. Митна політика і її цілі. Термінологія 

митної справи: митна територія, митний контроль, види переміщення через 

митний кордон, митна декларація та декларанти. 

Платники мита. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення митної 

вартості. Пільги для юридичних і фізичних осіб. Порядок надання відстрочок у 

сплаті мита. 

Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки митних органів. 

Порядок перерахування мита до бюджету. 

 

Тема 8. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 

Платники збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Об’єкти та 

база оподаткування збором. Класифікація транспортних засобів.  

Ставки збору для колісних транспортних засобів (мотоциклів, легкових 

автомобілів, автобусів, тракторів, вантажних автомобілів, сідельних тягачів, 

автомобілів спеціального призначення), суден, літаків та вертольотів. Пільги 

щодо збору.  

Податковий період та строк сплати збору. Порядок обчислення та сплати 

збору за першу реєстрацію транспортного засобу. 

Тема 9. Екологічний податок 

Основи і мета встановлення екологічного податку, зборів за використання 

та транспортування природних ресурсів. Державна власність на ресурси як 

основа отримання державою доходів за їх використання і як інструмент впливу  

на економне і раціональне використання ресурсів.  

Екологічний податок. Платники, об’єкт і база оподаткування. Ставки 

податку. Порядок обчислення та строки сплати податку. 

Плата за користування надрами. Збори за спеціальне використання води та 

лісових ресурсів.  

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що 

видобуваються в Україні. Рентна плата за транспортування нафти та 

нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, 

транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку 



територією України. Збори у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

електричну та теплову енергію, природний газ для споживачів усіх форм 

власності. Інші загальнодержавні збори. 

Платники та ставки зборів. Особливості справляння та строки сплати 

зборів. 

Тема 10. Плата за землю 

Плата за землю: загальна характеристика. Плата за землю як інструмент 

раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення 

виробництва та населення в регіональному розрізі. Платники та об’єкт 

оподаткування. 

Диференціація ставок в залежності від призначення земельних ділянок, їх 

місцезнаходження і якісних характеристик.  

Плата за землю із земель сільськогосподарського призначення. Порядок 

встановлення ставок. 

Плата за землю із земель несільськогосподарського призначення. Порядок 

встановлення ставок для земель, грошову оцінку яких встановлено і не 

встановлено. Особливості встановлення ставок для різних платників та видів 

діяльності. 

Строки сплати плати за землю. Звільнення від сплати плати за землю. 

Тема 11. Податок на майно 

Сутність податку на майно. Платники податку. Визначення платників 

податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій 

або спільній сумісній власності кількох осіб.  

Об’єкт оподаткування податком на майно. База оподаткування. Пільги зі 

сплати податку на майно, у тому числі для квартир та житлових будинків. 

Ставки податку в залежності від житлової площі квартир та житлових 

будинків. Податковий період.  

Тема 12. Єдиний податок   

Особливості сплати єдиного податку. Перелік юридичних і фізичних осіб–

суб’єктів підприємницької діяльності, які мають право перейти на сплату 

єдиного податку. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний 

податок. 

Особливості  нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб. 

Ставка єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних 

осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для юридичних осіб.  

Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб – 

суб’єктів підприємницької діяльності. Ставка єдиного податку для суб’єктів 

підприємницької діяльності – фізичних осіб. Строки і порядок сплати та 

подання розрахунків  для фізичних осіб.  

Порядок переходу платників до спрощеної системи оподаткування.  

Тема 13. Запобігання ухиленням та перекладенням сплати податків 

Поняття ухилення від податків. Види ухилення від податків. Законні 

форми ухилення від податків. Протизаконне приховування доходів та інші 

форми податкових зловживань. Особливості ухилення від податків у сфері 

тіньової економіки. Можливості ухилення від сплати з різних видів податків. 

Боротьба з ухиленням від сплати податків. 



Ухилення від сплати податків у сфері міжнародного бізнесу та його 

напрямки. Проблеми подвійного оподаткування міжнародного бізнесу та 

способи його усунення. 

Сутність та форми перекладання податків. Перекладання непрямих 

податків. Напрямки та способи перекладання прямих податків. Фактори, що 

впливають на процес і результати перекладання податків. 

 

Критерії оцінки знань вступників 

Вступний іспит проводить комісія до складу якої входить: 

 голова комісії – завідувач кафедри економіки та фінансів; 

 екзаменатори – викладачі кафедри економіки та фінансів. 
Комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає співпадання 

(правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає 

кількість правильних відповідей та проставляє оцінку в балах за тестування 

(таблиця 1). Кожна правильна відповідь білету відповідає 1 балу. 

Таблиця 1. 

Критерії оцінювання тестових завдань вступного іспиту 

Сума балів Оцінка Зарахування на навчання 

26 – 30 відмінно зараховано 

16 – 25 добре  зараховано 

5 – 15 задовільно  не зараховано 

менше 5 незадовільно  не зараховано 
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Екзаменаційний білет №___ 

Дисципліна «Бюджетна система» 

1. Бюджет – це: 

а) система економічних (грошових) відносин, виникнення та реалізація яких пов’язані з 

формуванням, розподілом і використанням централізованих фондів державних фінансових 

ресурсів 

б) план доходів і видатків держави, розглянутий і затверджений законодавчим органом 

в) відповіді а і б. 

2. Якщо рівень централізації ВВП в бюджеті буде досить низьким, то: 

а) держава не отримуватиме коштів у обсязі, який забезпечить фінансування видатків 

б) це призведе до зниження загального рівня економічної активності в державі внаслідок 

втрати зацікавленості й мотивації до праці та інвестування 

в) рівень централізації ВВП в бюджеті не впливає на жоден із чинників розвитку держави 

3. Фінансове втручання в економіку зведене до мінімуму, тому стимулюється розвиток 

підприємництва. У соціальній сфері забезпечуються виключно ті верстви населення, 

які не в змозі обійтися без державної фінансової допомоги. Це характерні риси …. 

моделі фінансових відносин в суспільстві: 

а) скандинавської 

б) західноєвропейської 

в) американської моделі 

4. Сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного 

результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів 

відповідно до покладених на нього функцій – це  

а) програма розвитку регіону  

б) стратегічний план  

в) бюджетна програма 

5. Виділення у складі державного бюджету спеціального фонду вперше було здійснено з 

метою запровадження обліку та казначейського обслуговування власних коштів 

бюджетних установ, які раніше були поза бюджетом і обліковувались в установах 

комерційних банків у: 

а) 1991 році; 

б) 2000 році 

в) 2001 році 

6. Триєдине завдання бюджетного планування полягає у наступному: 

а) визначення потенційних джерел доходів бюджету; скорочення видатків бюджету, 

досягнення збалансованості між доходами і видатками 

б) визначення обсягів доходів бюджету; збільшення видатків бюджету, досягнення 

збалансованості між доходами і видатками 

в) визначення реальних джерел і достовірних обсягів доходів бюджету; оптимізація 

структури видатків бюджету, досягнення збалансованості між доходами і видатками 

7. Середньострокове бюджетне прогнозування – це: 



а) визначення обсягів надходжень, витрат і розміру дефіциту бюджету в середньостроковій 

та довгостроковій перспективі, відповідно до певних соціально-економічних умов і напрямів 

фіскальної політики 

б) визначення обсягів бюджетних надходжень в середньостроковій перспективі, відповідно 

до певних соціально-економічних умов і напрямів фіскальної політики 

в) визначення обсягів надходжень, витрат і розміру дефіциту бюджету в середньостроковій 

перспективі, відповідно до певних соціально-економічних умов і напрямів фіскальної 

політики 

8. Профіцит бюджету – це: 

а) перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням 

кредитів з бюджету та їх поверненням до бюджету) 

б) перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між 

поверненням кредитів до бюджету та їх наданням з бюджету) 

в) рівність доходів та видатків бюджету 

9. Який з наведених бюджетів фактично завжди є дефіцитним? При цьому джерелами 

бюджетних ресурсів є державні позики. 

а) поточний бюджет 

б) бюджет розвитку 

в) відповіді а і б 

10. Розмір якого бюджетного дефіциту отримують за даними звітів про виконання 

бюджету. При цьому може виявитися, що утворився незапланований бюджетний 

дефіцит (або неочікуваний) 

а) запланований бюджетний дефіцит 

б) фактичний бюджетний дефіцит 

в) пасивний бюджетний дефіцит 

 

Дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» 

1. Згідно з П(С)БО до фінансової діяльності підприємства належать такі операції: 

а) одержання довгострокових позичок; 

б) придбання акцій інших підприємств; 

в) придбання облігацій інших підприємств; 

г) сплата дивідендів власникам корпоративних прав 

2. Капітал підприємства характеризує… 

а) джерела фінансування придбання активів; 

б) майно підприємства, яке придбано за рахунок коштів власників; 

в) напрямки використання залучених підприємством фінансових ресурсів; 

г) зобов’язання підприємства перед кредиторами та власниками; 

д) різницю між валютою балансу та сумою заборгованості підприємства 

3. До внутрішніх джерел формування позичкового капіталу підприємства належать: 

а) реструктуризація активів; 

б) дезінвестиції; 

в) нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі; 

г) емісія облігацій; 

4. В яких організаційно-правових формах може бути засновано підприємство з 

іноземними інвестиціями в Україні? 

а) акціонерне товариство 

б) постійне представництво іноземної фірми 

в) товариство з обмеженою відповідальністю 

г) філія іноземної фірми 

5. Учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за боргами 

товариства 

а) лише в межах їх вкладів у статутний капітал 

б) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном 

в) своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном 



г) своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства 

6.Акціонери ПАТ відповідають за зобов’язаннями товариства… 

а) лише в межах належних їм акцій 

б) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном 

в) своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном 

г) своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства 

7. Учасники повного товариства відповідають за боргами товариства… 

а) лише в межах їх вкладів у статутний капітал; 

б) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном; 

в) своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм майном; 

г) своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства 

8. Які з наведених характеристик приватного підприємця є правильними? 

а) приватний підприємець може відкривати розрахунковий рахунок у банку 

б) приватний підприємець відповідає за боргами суб’єкта господарювання, власником якого 

він є, всім своїм майном 

в) приватним підприємцем може бути лише громадянин України 

г) оподаткування доходів приватних підприємців регулюється законодавством про податок з 

доходів фізичних осіб 

9. Які з наведених характеристик стосуються ТОВ? 

а) товариство може емітувати облігації. 

б) корпоративні права співвласника товариства можуть бути придбані самим товариством. 

в) засновниками підприємства можуть бути лише фізичні особи. 

г) до моменту реєстрації підприємства кожен з учасників повинен сплатити не менше 10 % 

зазначеного в установчих документах внеску 

10. Які з наведених характеристик державного підприємства є правильними? 

а) державні підприємства не можуть бути засновниками підприємств будь-яких суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

б) рішення про збільшення статутного капіталу ДП приймається трудовим колективом. 

в) рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію ДП приймаються міністерствами та 

іншими органами державної виконавчої влади. 

г) розподіл чистого прибутку ДП здійснюється за рішенням трудового колективу 

 

Дисципліна «Податкова система» 

1. Знайдіть правильне визначення соціально-економічної сутності податків:  

а) обов'язкові збори, які стягуються з платників податків за умови конкретного 

еквівалентного обміну між державою та платником;  

б) обов'язкові збори з юридичних і фізичних осіб, що справляються в процесі розподілу та 

перерозподілу частини вартості внутрішнього валового продукту, які акумулюються в 

бюджетах держави; 

в)обов'язкові збори, з юридичних і фізичних осіб, яким притаманні ознаки цільового 

призначення. 

2. Датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ є: 

а) дата зарахування коштів на рахунок платника або дата оприбуткування готівки в касу 

платника;  

б)  дата оприбуткування готівки в касу платника;  

в) дата, коли відбулася одна з подій раніше: або дата зарахування коштів на рахунок 

платника, або дата оприбуткування готівки в касу платника, або дата відвантаження товарів, 

виконання робіт, надання послуг. 

3. Які функції виконує акцизний податок? 

а)нейтральний канал надходження грошових коштів у бюджет;  

б) інструмент регулювання виробництва;  

в) інструмент додаткових надходження грошових коштів у бюджет та контролю за 

виробництвом і споживанням. 

4. Які особи є платниками податку на доходи фізичних осіб? 



а)  громадяни України;  іноземні громадяни; 

б)громадяни України; фізичні особи-резиденти; 

в) фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території 

України, так і іноземні доходи,фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи з джерелом 

їх походження з території України та податкові агенти. 

5. Розмір фінансових санкцій, що застосовують при затримці оплати податкового 

зобов'язання більш, як на 30 днів:  

а) 10%;  

б) 20%; 

в) 50%. 

6. Назвіть базу оподаткування ПДВ.  

а)собівартість випущеної продукції;  

б) відпускна ціна відвантаженої продукції, включаючи акцизний податок(без ПДВ);  

в) прибуток від реалізації продукції. 

7. Об’єкт податкового контролю – це: 

а) постановка платника податків на податковий облік; 

б) правильність нарахування та своєчасність сплати податкового платежу; 

в) правильність нарахування орендної плати та своєчасність її сплати. 

8. Розмір податкової соціальної пільги залежить від: 

а) розміру нарахованої заробітної плати на 1 січня звітного податкового року; 

б) розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового 

року; 

в) розміру мінімальної заробітної плати для працездатної особи на 1 січня звітного 

податкового року. 

9. Визначити суму податкових зобов’язань з податку на додану вартість, яку необхідно 

сплатити до бюджету за звітний період, якщо підприємство придбало товарів на суму 

10800грн. з ПДВ і реалізувало на суму 12000грн. з ПДВ. 

а) 200 грн.; 

б) 300 грн.; 

в) 400 грн. 

10. Податком є: 

а) сума коштів, яка сплачується за придбання та використання торгового патенту; 

б) обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з 

умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь 

таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими 

уповноваженими органами та особами юридично значимих дій; 

в) обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників 

податку відповідно до Податкового Кодексу. 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри економіки та фінансів 
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