
Під час захисту самостійної роботи студент демонструє екс-
плуатаційні можливості розробленого комплексу, відповідає на 
запитання викладача. Оцінюється робота за такими критеріями: 

рівень якості розробки пpогpамного комплексу, тобто повнота 
pеалізованих функцій, pівень інтеpфейсу, надійність функціону-
вання, наявність засобів допомоги; 

унівеpсальність та оpигінальність пpийнятих пpоектних рі-
шень; 

правильність відповідей на поставлені викладачем питання; 
відповідність оформлення самостійної роботи встановленим 

вимогам; 
своєчасність виконання графіка робіт пpи пpоектуванні.  
Виконання самостійної роботи в умовах ігрового проектуван-

ня надає студентам можливість застосувати свої теоретичні знан-
ня при вирішенні конкретних практичних завдань, формує у них 
професійні уміння, які необхідні для здійснення майбутньої про-
фесійної діяльності. 
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ  
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ»  

НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР» 
 
Успішне проведення письмового вступного іспиту до магіст-

ратури передбачає відповідне методичне забезпечення, головни-
ми складовими якого є набір екзаменаційних білетів та відповід-
ний рівень підготовки вступників. 

В основу складання екзаменаційних білетів та підготовки 
вступників слід покласти зміст Програми вступного іспиту зі 
спеціальності «Фінанси» освітньо-кваліфікаційного рівня «ма-
гістр», що дозволить виробити єдиний підхід до складання екза-
менаційних білетів і підготовки абітурієнта. Складання екзаме-
наційних білетів повинна охоплювати основні розділи програми і 
питання повинні бути підібрані таким чином, щоб забезпечити 
можливість абітурієнту викласти свої знання і унеможливлюють 
списування, бо для відповіді на питання недостатньо декількох 
сторінок підручника, а необхідні знання усієї програми. Якісно 
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складені білети дають можливість однозначно визначити рівень 
знань студентів. При цьому важливо, на наш погляд, щоб у кож-
ному білеті були питання, які потребують повної відповіді. 

Підготовка вступників здійснюється самостійно відповідно з 
розробленою програмою, при цьому абітурієнт повинен знати, 
що програма вступних іспитів орієнтована на виявлення знань, 
умінь і навичок вступників як фахівців бакалаврського рівня з 
даної спеціальності і побудована на основі синтезу міжпредмет-
них дисциплін і включає в себе 3 модулі. 

При підготовці до першого модуля — державні фінанси — 
слід знати сутність і значення державних та місцевих фінансів, 
звернути увагу на доходи бюджету держави і методи його фор-
мування, при цьому пам’ятати про податки на споживання та по-
датки на доходи, податки від заняття підприємницькою діяльні- 
стю та податки на майно, платежі за ресурси і послуги та місцеві 
податки. 

Важливо також не забути про видатки бюджету на економічну 
діяльність держави і науки, пам’ятати про видатки бюджету на 
соціальний захист населення і соціальну сферу, обґрунтувати не-
обхідність видатків бюджету на оборону та державне управління, 
знати призначення державних цільових фондів та знати про дер-
жавний кредит і державний борг. 

При підготовці до другого модулю — фінанси підприємств — 
вміти показати їх в умовах формування ринкової економіки, зве-
рнути увагу на прибуток підприємств та його розподіл, пам’ятати 
про матеріальні і фінансові ресурси підприємства та їх збалансу-
вання, вивчити аналіз майна та аналіз фінансового стану підпри-
ємства, звернути увагу на фінансове планування на підприємстві. 

При вивченні третього модуля — страхова справа — слід зна-
ти основні поняття страхового захисту, при цьому звернути увагу 
на страхування життя, страхування ризиків та майна підпри-
ємств, пам’ятати про страхування фінансово-кредитних і техніч-
них ризиків, слід вивчити також страхування майна і відповіда-
льності громадян та особливості фінансово-господарської 
діяльності страховика. 

Така методика підготовки до вступного іспиту дозволить 
отримати не тільки якісні знання, а й забезпечить прийом до ма-
гістратури підготовлених фахівців. 

 


