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РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Індивідуальна науково-дослідна робота 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.  

ІНДЗ 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 поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які 

студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на 

практиці та розвиток навичок самостійної роботи. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в 

межах навчальної програми дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь 

і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських 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. 

З навчальної дисципліни «Управління державними та місцевими 

фінансами» ІНДЗ включає такі види: написання пошукових і дослідницьких 

рефератів. 
 

 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань (рефератів): 

 вступ – обґрунтовується актуальність, мета і завдання роботи та 

основні її положення, вказуються і коротко характеризуються методи 

роботи; 

 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, тощо, на основі яких виконується завдання; 

 основні результати роботи – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована 

реферативна інформація та її аналіз тощо; 

 висновки та пропозиції – висновки логічно виходять з результатів 

дослідження та відповідають меті і завданням; 

 список використаної літератури. 

 

 

 

 



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна література 
 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний 

ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

2. Податковий кодекс України від 03 лютого 2013 р. № 2755-17. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

3. Про бюджетну класифікацію : наказ Міністерства фінансів України від 

14.01.2011 р. № 11 (із змінами і доп.) [Електронний ресурс] // Офіційний 

сайт Міністерства фінансів України – Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua. 

4. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин : Закон України від 28 грудня 2014 року № 79-

VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-19. 

5. Про Державний бюджет України на 2020 рік : Закон України від 

14.11.2019 № 294-IX [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної 

Ради України – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-

20. 

6. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 

лютого 2015 р. № 157-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19. 

7. Про засади державної регіональної політики від 5 лютого 2015 № 156-

VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/156-19. 

8. Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів : наказ Міністерства фінансів України 

від 20 вересня 2017 року № 793 [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт 

Верховної Ради України – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. 

9. Про здійснення державних закупівель : Закон України від 10 квітня 2014 

р. № 1197-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1197-18. 

10. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17 

червня 2014 р. № 1508-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18. 

11. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету 

Міністрів від 1квітня 2014 р. № 333-р. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. 

12.  Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційно-

аналітичної системи «Прозорий бюджет» : розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 11.02.2016 р. № 92-р [Електронний ресурс] // 

Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://www.minfin.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon5/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80


13. Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А.Ф. 

Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної 

громади. Практичний посібник / [Н. В. Васильєва, Н. М. Гринчук, Т. М. 

Дерун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – Київ : – 2017. – 117 с. URL : 

http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Місцевий-бюджет-

ОТГ.pdf 

Дерун Т. М. Практичний посібник з питань формування спроможних 

територіальних громад / Т. М. Дерун. – Київ : АМУ, 2015. – 40 с. URL : 

https://www.auc.org.ua/sites/default/files/library/posibnyk.tergrweb.pdf 

14. Децентралізація. Місцеві бюджети  об’єднаних територіальних громад : 

фін.-аналіт. матеріали / Каб. Міністрів України, М-во регіон. розвитку, 

буд-ва та ЖКГ України ; підгот. Я. М. Казюк ; консультац. підтримка Я. 

Джийкіч. – [Київ : б. в.], 2016. – 190 с. 

Муніципальні фінанси: навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. О.П. 

Кириленко. – Тернопіль: Астон, 2015. – 360 с. URL : 

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12250/1/Муніципальні%20фінан

си%20%282015%29.pdf 

15. Наталенко Н. В. Фінанси та бюджет об’єднаної громади (навчальний 

модуль) / Н. В. Наталенко. – Київ : ІКЦ «Легальний статус», 2016. – 72 с. 

16. Ніколаєва О. М. Місцеві фінанси: навч. посіб. / О. М. Ніколаєва. – К.: 

ЦУЛ, 2013. – 354 с. 

17.  Осадчук С. В. Бюджетна децентралізація: стан і перспективи / С. В. 

Осадчук [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2008-3/doc/3/15.pdf. 

18. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування: навч. 

посіб. / В. В. Мамонова [та ін.]; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – 

Київ: НАДУ, 2014. – 200 с. 

19. Прогнозування та управління соціально-економічними процесами в 

регіоні: монографія / за наук. ред. В. С. Загорського. – Львів : ЛРІДУ 

НАДУ, 2016. – 238 с. 

20. Ткачук А. Про бюджет і не тільки. Спеціально для об'єднаних 

територіальних громад / А. Ткачук, Н. Наталенко. – Київ : ІКЦ 

«Легальний статус», 2016. – 76 с. 

21. Фінанси об’єднаних територіальних громад / Стасишин А.В., Татарин 

Н.Б. та ін.; за заг. ред. Н.С. Ситник. – Львів: Видавництво 

“Апріорі”, 2019. – 533 c. 

 

Додаткова література 
 

1. Алексєєв І. В. Бюджетна система: навч. посіб. / І. В. Алексєєв. – К. : Ліра-

К, 2010. – 376 с.  

2. Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. Фінанси: Підручник. – К.: 

«Хай – Тек Прес», 2010. – 329с. 

3. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: Ценр видавничої літератури, 2005. 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2008-3/doc/3/15.pdf


4. Говорушко Т. А. Бюджетна система: навч. посіб. / Т. А. Говорушко. – К. : 

Ліра-К, 2014. – 296 с. 

5. Кириленко О.П. Муніципальні фінанси: [навчальний  посібник]. / За ред.  

д.е.н. , проф.. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Астон. –  2015. –  36-45 с. 

6. Клівіденко Л. М. Проблеми формування дохідної частини місцевих 

бюджетів і шляхи їх вирішення / Л. М. Клівіденко, Л. В. Якимчук // 

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2016. – № 7. 

7. Нескородєва І. І. Бюджетна система в структурно-логічних схемах / І. І. 

Нескородєва. – К. : Ліра-К, 2012. – 176 с.  

8. Рева Т.М. Місцеві фінанси: [навчальний посібник] / Т.М. Рева, К.Ф. 

Ковальчук, Н.В. Кучкова. – К.: ЦУЛ. – 2014. 

9. Сунцова, О. О. Місцеві фінанси / О. О. Сунцова. – К.: ЦУЛ. – 2011. 

10. Татарин Н.Б. Бюджетно-податкова політика: основні напрями 

удосконалення та забезпечення стабільності здійснення в Україні / 

Татарин Н.Б. // «Вісник Одеського національного університету. Серія 

«Економіка», 2016. – Т. 21. Вип. 2. – С. 174-178. 

11. Татарин Н.Б., Войтович В.В. Місцеві бюджети як фінансова база 

місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Войтович В.В. // Наукове 

періодичне видання «Науковий вісник Ужгородського національного 

університету». Серія «Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство», 2017. –  Випуск 11. – С. 159-163.  

12.  Татарин Н.Б., Голік В.І. Місцеві бюджети як основа самостійності 

місцевого самоврядування / Татарин Н.Б., Голік В.І. // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і 

менеджмент». Збірник наукових праць, 2017.  Випуск 23. – Частина 2. – 

С. 72-76.  

13. Татарин Н.Б., Муляр В.І. Проблеми формування та використання коштів 

місцевих бюджетів / Татарин Н.Б., Муляр В.І. // Електронне наукове 

фахове видання «СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА 

УПРАВЛІННЯ». – Випуск 2 ( 07) 2017. – С. 111-115. – Електронний 

ресурс. – Режим доступу:  http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/7-2017-

ukr 

14.  Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. Місцеві бюджети в контексті фінансової 

децентралізації / Татарин Н.Б., Джуган Л.Б. // Економіка. Фінанси. Право. 

Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. – № 1/3’2018. – С. 25-29.  

15.  Татарин Н.Б., Михалюк О.В. Бюджетна децентралізація як шлях до 

зміцнення фінансової самостійності місцевого самоврядування / Татарин 

Н.Б., Михалюк О.В. // «БІЗНЕС-НАВІГАТОР». – Випуск 2 (45)/2018. – С. 

117-120.  

16.  Татарин Н.Б., Пупко І.В. Формування місцевих бюджетів в умовах 

фінансової децентралізації / Татарин Н.Б., Пупко І.В. // Науковий журнал 

«Причорноморські економічні студії». – Випуск. –  29/ 2018. / – С. 85-90.    

17. Татарин Н.Б., Снітко С.О. Формування об’єднаних територіальних 

громад як ключовий фактор децентралізації фінансових ресурсів  / 

Татарин Н.Б., Снітко С.О. // «Економіка та суспільство». – Випуск №16. – 

2018. – С. 822-826.  http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/125.pdf 

http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/7-2017-ukr
http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/7-2017-ukr
http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/125.pdf


18. Татарин Н.Б., Негода І.І. Бюджетування в Україні: становлення та 

перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Н.Б. Татарин, І.І. Негода // 

Інфраструктура ринку. – 2018. –  №24. – Режим доступу до ресурсу: http: 

// www.market-infr.od.ua/uk/24-2018 

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

К. : Знання, 2010. – 223 с. 

20. Федосов В. М. Бюджетна система: підручник / В. М. Федосов. – К. : Ліра-

К, 2012. – 871 с. 

21. Федосов В.М. Теорія фінансів / За ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. – К. : 

Центр учбової літератури, 2010. – 576 с. 

22. Шевчук Н.Ю. Структура видатків місцевих бюджетів України та 

особливості їх побудови / Н. Ю. Шевчук // Актуальні проблеми 

економіки. – 2015. – № 5. 

 

 

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 

 

http://www.market-infr.od.ua/uk/24-2018


РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет  Ресурси мережі з навчальної 

дисципліни  

 

Офіційний сайт Верховної ради України – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/. 

Офіційний сайт Міністерства фінансів України – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mof.gov.ua/uk  

Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.me.gov.ua 

Офіційний сайт Національного банку України – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua 

Офіційний сайт Асоціації українських банків – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://aub.org.ua 

Офіційний сайт Державної аудиторської служби  України 

– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

Офіційний сайт Державної фіскальної служби України  – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua  

Офіційний сайт Державної казначейської служби України 

–  [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

www.treasury.gov.ua  

Офіційний сайт Держкомстату України –  [Електронний 

ресурс]. –  Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Національна комісія з регулювання ринків фінансових 

послуг – https://www.nfp.gov.ua 

Національної Комісії з цінних паперів та фондового 

ринку – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.nssmc.gov.ua 

Сайт «Децентралізація влади» – [Електронний ресурс]: –  

Режим доступу: decentralization.gov.ua/  

Сайт Інституту бюджету та соціально-економічних 

досліджень [Електронний ресурс]:  – Режим доступу: 

www.ibser.org.ua 

Сайт газети «Голос України». [Електронний ресурс] - 

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

Електронна версія газети «Цінні папери України» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

Офіційні сайти обласних державних адміністрацій 

 Програма навчальної дисципліни  

 Робоча програма навчальної 

дисципліни  

 Завдання та методичні рекомендації 

до проведення семінарських занять,  

 Завдання та методичні рекомендації 

до виконання самостійної роботи (СРС)  

 Завдання та методичні рекомендації 

до ІРС  

  

 

 

 

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/


РОЗДІЛ 2.  ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 
 

Індивідуальна робота студентів виконується у формі пошукових або 

дослідницьких рефератів. Метою виконання індивідуальних дослідницьких 

завдань є поглиблене вивчення проблем, аналіз їх і програма рекомендаційних 

заходів стосовно вдосконалення з відповідними розрахунками.  

Індивідуальна робота студента з навчальної дисципліни “Управління 

державними та місцевими фінансами” полягає у написанні індивідуальних 

письмових робіт, тематика яких нижче наведена.  

 

Рекомендована тематика науково-дослідних робіт: 

1.  Управління державними фінансами в період гострих суспільно-

економічних диспропорцій. 

2. Шляхи оптимізації видатків Державного та місцевих бюджетів в 

Україні. 

3. Аналітичне дослідження стану державного боргу України на сучасному 

етапі. 

4. Новітні можливості інституту місцевих запозичень в умовах 

євроінтеграції. 

5. Економічні наслідки кредитного фінансування дефіциту державного 

бюджету. 

6. Функціонування цільових позабюджетних фондів в умовах 

реформування системи державного соціального страхування. 

7. Цільові бюджетні фонди: оцінка їхньої дієвості та рівня фінансової 

забезпеченості. 

8. Зарубіжний досвід регулювання фінансових відносин на центральному 

та місцевому рівнях. 

9. Ринок місцевих запозичень у багатьох країнах з розвинутою ринковою 

економікою. 

10. Зарубіжний досвід у формуванні цільових фондів. 

11. Державна фінансова система, яка діє у розвинутих зарубіжних 

країнах. 

12. Державні доходи, державні видатки та державний кредит у 

розвинутих зарубіжних країнах. 

  
 

 

 Студент може запропонувати будь-яку іншу наукову тему у сфері 

державних та місцевих фінансів. Запропоновану тему потрібно погодити лише 

із викладачем навчальної дисципліни. 

 

 



РОЗДІЛ 3.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Оформлення ІНДЗ здійснюється у відповідності до вимог Методичних 

рекомендацій до виконання рефератів на факультеті управління фінансами та 

бізнесу. 

Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на 

семінарському занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного 

дослідження або позааудиторно, під час консультацій.  

Науково-дослідна робота може бути зарахованою, якщо студент 

підготував статтю чи виголосив доповідь на науковій конференції за темою 

дослідження.  

 

РОЗДІЛ 4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Результати ІНДЗ оцінюються викладачем  згідно з чинною шкалою 

оцінювання. 

 

Індивідуальна робота студента (ІРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

Написання реферату від 0 до 5 балів 

Участь у конкурсі студентських наукових робіт від 0 до 5 балів 

Участь у роботі студентської наукового гуртка за тематикою 

дисципліни 
від 0 до 5 балів 

Участь у науково-дослідній роботі кафедри за тематикою 

дисципліни 
від 0 до 5 балів 

 


