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РОЗДІЛ  1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Індивідуальна науково-дослідна робота з дисципліни  стимулює студентів до наукової й 

творчої праці, є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для 

якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований 

розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає безпосередню участь студента 

у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. Індивідуальне навчально-

дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної індивідуальної роботи студента 

навчального, навчально-дослідницького характеру, яке використовується в процесі вивчення 

програмного матеріалу навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є: 

 поглибити одержані в процесі навчання знання; 

 закріпити навички виконання практичних завдань; 

 вміти застосовувати одержані знання в практичній роботі. 

 

 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ  ВИКОНАННЯ 

 

ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної дисципліни, 

яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних та 

практичних занять, охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчальної дисципліни в 

цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладача. 

Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. Завдання 

можуть мати комплексний характер і тоді до їх виконання можуть залучатися кілька 

студентів. 

 

 

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань (орієнтовна): 

 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, 

тощо, на основі яких виконується завдання; 

 методи – вказуються і коротко характеризуються методи роботи; 

 основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні або якісні результати 

роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз 

тощо; 

 висновки; 

 список використаної літератури. 

Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) реферату з 

титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх 

позицій змісту завдання (за об’ємом до 15 арк.) 

ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний матеріал з даної дисципліни, у 

визначені терміни. Оцінка за ІНДЗ виставляється на основі попереднього ознайомлення 

викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про 

виконану роботу (до 5 хв.). 

Оцінка за ІНДЗ є обов’язковим компонентом і враховується при виведенні підсумкової 

оцінки з навчальної дисципліни.  



3 

 

РОЗДІЛ 4.  ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

1. Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. 

2. Правові та організаційні основи фінансової системи. 

3. Сутність, складові і типи фінансової політики. 

4. Фінансова політика України на сучасному етапі. 

5.  Призначення і роль фінансового механізму. 

6. Податкова система: поняття, основи побудови. Принципи й методи оподаткування. 

7. Податкова політика. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової 

політики. 

8. Державна фіскальна служба України, склад служби та основні функції. 

9. Бюджетна політика України, її особливості та значення. 

10. Місцеві бюджети, їх доходи. 

11. Склад державних цільових фондів, їх економічна природа і призначення. 

12. Пенсійний фонд України. 

13. Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових 

ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. 

14. Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності 

суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. 

15. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види й форми. 

16.  Особисте страхування його суть і значення в забезпеченні соціального захисту 

громадян. Види особистого обов’язкового і добровільного страхування. 

17. Страховий ринок. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. 

18. Фінансові посередники: склад та їх основні функції. 

19. Банківська система: принципи побудови та механізм функціонування. 

20. Небанківські кредитно-фінансові інститути. 

21. Становлення та особливості функціонування Національного банку України. 

22. Функції та призначення комерційних банків в умовах ринкових відносин. 

23. Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів. 

24. Правове регулювання фінансового ринку. Державний контроль за випуском і обігом 

цінних паперів. 

25. Фондова біржа: правове положення, організація і порядок роботи. Українська 

фондова біржа. 

26. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні. 

27. Поняття фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин, його склад. 

28.  Валютні відносини та валютні системи, їх еволюція. 

29. Валютний ринок як складова міжнародного фінансового ринку. Валютні операції. 

Державний контроль за здійсненням валютних операцій і своєчасним надходженням 

коштів. 

30. Створення та розвиток грошової системи України 

31. Грошово-кредитна політика центрального банку: сутність, типи, цілі 

32. Проблема монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту 

33. Соціально-економічні наслідки інфляційних процесів та методи державного 

регулювання інфляції 

34. Особливості інфляційного процесу в Україні 

35. Особливості проведення грошової реформи в Україні 

36. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період 

37. Механізм забезпечення стабільності банківської системи та банківської діяльності 

38. Національний банк України – центральний банк держави. 

39. Банк міжнародних розрахунків: функції та перспективи співпраці з Україною 
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16.05.2008р. №357-V. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-16 

10. Закон України „Про національну депозитарну систему та особливості електронного 

обігу цінних паперів” від 10.12.1997р. №710/97-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим 
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12. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. 
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https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf
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29. Фінанси : підручник. / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – 2-ге вид. переробл. і 

доповн. – К. : Знання, 2012. – 687 с. 

30. Фінанси, гроші та кредит: Навчальний посібник (за кредитно-модульною системою 

навчання) для студентів напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” ОКР 

„Бакалавр”. – Полтава: РВВ ПДАА, – 2011. – 350 с.  URL : 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/562/1/Фінанси%2C%20гроші%20та

%20кредит%20%28посібник%29.pdf 

 

 

5.2. Додаткова література 

 

1.  Банківська безпека : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Ю. О. Самура, В. А. Сидоренко, В. А. 

Вареник. – К. : Знання, 2013. – 237 с.  

2. Божидарнік Н. В. Валютні операції : підручник / Н. В. Божидарнік. – К. : ЦУЛ, 2013. – 

688 с. 

3. Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних 

умовах : навч. посіб. / А. В. Бурковська. – К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с. 

4. Буряк П.Ю., Жихор О.Б. Фінанси: курс для фінансистів: Підручник.- К.: «Хай – Тек 

Прес», 2010. – 528с. 

5. Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. Фінанси: Підручник.- К.: «Хай – Тек 

Прес», 2010. – 329с. 

6. Ваніна Н. М. Ринок цінних паперів. Практикум : навч. посіб. / Н. М. Ваніна. – К. : 

ЦУЛ, 2014. – 176 с. 

7. Вожжов А., Білоусов О. Україна в новій архітектурі світової валютної системи// 

Вісник НБУ. – 2011. – №8. – С. 24-29. 

8. Еш С. М. Ринок фінансових послуг: Пілручник / С. М. Еш. – К. : ЦУЛ, 2015. – 420 С. 

9. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посіб. / С. Б. 

Єгоричева. – К. : ЦУЛ, 2014. – 292 с. 

http://lib.htei.org.ua/sites/default/files/83/2015/finansi_groshi_ta_kredit.pdf
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10. Ільїн В. Еволюція грошей: від засобу обміну до загальної міри цінностей //Вісник 

НБУ. – 2011. – №4. – С. 60-64. 

11. Кузнецова С. А. Банківська система : навч. посіб. / С. А. Кузнецова. – К. : ЦУЛ, 2013. 

– 400 с. 

12. Левандівський О. Т. Банківські операції : навч. посіб. / О. Т. Левандівський, П. Е. 

Деметер. – К. : Знання, 2012. – 463 с. 

13. Лук’янов В. С. Сучасні фінансові ринки / В. С. Лук’янов. – К. : Знання, 2013. – 479 с. 

14. Лютий І. О. Банківські інститути в умовах глобалізації ринку фінансових послуг : 

монографія / І. О. Лютий, О. М. Юрчук. – К. : Знання, 2011. – 357 с. 

15. Махєєва О. Оверсайт як функція центрального банку та концепція його введення в 

Україні //Вісник НБУ. – 2011. – №4. – С. 18-22. 

16. Мельник П.В., Береславська О.І. Міжнародні резерви України: обсяги і структура // 

Актуальні проблеми економіки. – 2007. – 12(78). – С. 108-116. 

17. Міщенко С. Удосконалення монетарної політики та регулювання фінансових систем // 

Вісник НБУ. – 2011. – №5. – С. 21-27. 

18. Ніколаєва О. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. М. Ніколаєва. – К. : ЦУЛ, 2013. – 

354 с. 

19. Пацера М. Рівновага платіжного балансу під час реалізації моделі інноваційно-

інвестиційного розвитку // Вісник НБУ. – 2011. – №8. – С. 34-35. 

20. Петрашко Л. П. Валютні операції : навч. посіб. / Л. П. Петрашко. – 2-ге вид., 

переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 271 с. 

21. Полозенко Д. Гроші, фінанси і кредит у контексті забезпечення добробуту людини // 

Вісник НБУ. – 2011. – №1. – С. 39-42. 

22. Прасолова С. П. Банківські операції : навч. посіб. / С. П. Прасолова. – К. : ЦУЛ, 2013. 

– 568 с. 

23. Сенченко В. Б. Податкова система : практикум / В. Б. Сенченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

160 с. 

24. Співак І., Даниленко А. Реформування системи валютного регулювання: галопом чи 

стримано? //Вісник НБУ. – 2011. – №8. – С. 20-23. 

25. Страхування : практикум : навч. посіб. / за ред. В. Д. Базилевича. – 2-ге вид., 

переробл. і допов. – К. : Знання, 2011. – 607 с. 

26. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку : монографія / [Бурденко І. М., 

Дмитрієв Є. Є., Ребрик Ю. С., Серпенінова Ю. С.]. – Суми : Університетська книга, 

2015. – 136 с. 

27. Чала Н. Д. Бюджетна система : навч. посіб. / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко. – К. : 

Знання, 2010. – 223 с. 

28. Цінні папери : практикум : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун 

та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2013. – 791 с. 

29. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Шелудько. – 2-ге вид., 

стер. – К. : Знання, 2013. – 375 с. 

30. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. – 3-те вид., стер. – 

К. : Знання, 2015. – 535 с. 

31. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. – К. : Знання, 2013. 
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32. Щербакова О. Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового 

відновлення економіки України // Вісник НБУ. – 2011. – №8. – С. 4-8. 
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5.3. Періодичні видання 

 

1. Актуальні проблеми економіки 

2. Баланс-Бюджет 

3. Бюджетна бухгалтерія 

4. Економіка України 

5. Економіка, фінанси, право 

6. Економіст 

7. Казна України 

8. Регіональна економіка 

9. Світ фінансів 

10. Сталий розвиток економіки 

11. Фінанси України 

 

 

5.4. Ресурси мережі Інтернет 

 

1. Офіційний сайт Верховної ради України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://rada.gov.ua/. 

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://mof.gov.ua/uk  

3. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.me.gov.ua 

4. Офіційний сайт Національного банку України – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://bank.gov.ua 

5. Офіційний сайт Асоціації українських банків – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://aub.org.ua 

6. Офіційний сайт Державної аудиторської служби  України – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index   

7. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України  – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://sfs.gov.ua  

8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України –  [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу: www.treasury.gov.ua  

9. Офіційний сайт Держкомстату України –  [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

10. Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – 

https://www.nfp.gov.ua 

11. Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua 

12. Сайт «Децентралізація влади» – [Електронний ресурс]: –  Режим доступу: 

decentralization.gov.ua/  

13. Сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний 

ресурс]:  – Режим доступу: www.ibser.org.ua 

14. Сайт газети «Голос України». [Електронний ресурс] - режим доступу: 

http://www.golos.com.ua/article/255545 

15. Електронна версія газети «Цінні папери України» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.finmarket.info/securities_paper/ 

 

http://rada.gov.ua/
http://www.mindr.gov.ua/
http://www.mindr.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
http://www.ibser.org.ua/
http://www.golos.com.ua/article/255545
http://www.finmarket.info/securities_paper/

