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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є додатковою частиною 

самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Управління фінансами 

об’єднаних територіальних громад».  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи 

проектно-конструкторського характеру, яке використовується в процесі 

вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується разом із 

складанням підсумкового заліку із даної навчальної дисципліни.  

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування знань студента з навчальної дисципліни «Управління фінансами 

об’єднаних територіальних громад» та розвиток навичок самостійної роботи.  

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

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

і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських занять.  

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом 

викладача. Індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом.  

Індивідуальна робота студентів з дисципліни ««Управління фінансами 

об’єднаних територіальних громад» включає підготовку презентацій, усний їх 

захист на заняттях (за темами), студентських конференціях, підготовка наукових 

статей та інше. Захист презентації відбувається на семінарському (практичному) 

занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження. 

Етапи виконання індивідуальної роботи: 

 - вибір теми;  

- складання бібліографії (літературних джерел за вибраною темою); 

 - вивчення літературних джерел і складання плану роботи;  

- написання тексту роботи; 

 - підготовка слайдів у програмі Microsoft PowerPoint; 

 - подання роботи на перевірку викладачеві;  

- захист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань: 

 

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

– теоретичне обґрунтування, виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

– методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) – 

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. 

 

2.1. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ 

ЗАВДАНЬ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

1. Вплив бюджетної децентралізації на доходи місцевих бюджетів 

2. Порівняльний аналіз структури доходів територіальних громад після 

Реформи 

3. Вплив бюджетних видатків на соціально-економічний розвиток 

територіальних громад 

4. Формування видаткової частини місцевих бюджетів в умовах 

демократичних відносин у суспільстві 

5. Формування власних доходів місцевих бюджетів в контексті фінансової 

незалежності територіальних громад 

6. Рентні платежі як джерело фінансових ресурсів територіальних громад 

7. Резерви надходжень бюджетів територіальних громад за рахунок 

впорядкування земельних відносин 

8. Оцінка міжбюджетних трансфертів в контексті фінансової незалежності 

територіальних громад 

9. Проблемні аспекти розрахунку освітньої субвенції 

10. Проблеми фінансового вирівнювання в Україні 

11. Медична субвенція як джерело фінансових ресурсів територіальних 

громад 

12. Міжбюджетна реформа та її виплив на фінансову спроможність 

територіальних громад 

13. Бюджетний інструментарій фінансування інвестиційних проектів 

територіальних громад 

14. Проблеми взаємодії учасників бюджетного процесу на рівні  

територіальних громад 



15. Перспективи впровадження гендерно-орієнтованого бюджетування 

16. Проблеми впровадження програмно-цільового бюджетування на рівні 

територіальних громад 

17. Проблеми взаємодії влади та громадськості в управлінні фінансами 

ресурсами територіальних громад 

18. Сучасний стан управління розвитком  територіальної громади 

19. Ресурсне забезпечення розвитку територіальної громади 

20. Поняття спроможної об’єднаної територіальної громади 

21. Стратегічне планування розвитку громад  як інструмент реалізації нової 

регіональної політики 

22. Об’єднана територіальна громада як новітній суб’єкт місцевого 

самоврядування 

23. Роль територіальних громад у забезпеченні місцевого економічного 

розвитку 

24. Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіальних 

громад в Україні 

25. Особливості формування видатків місцевих бюджетів в напрямку 

забезпечення економічного розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць 

26. Фінансові можливості участі об’єднаних територіальних громад у 

транскордонному співробітництві 

27. Формування спроможних територіальних громад у контексті бюджетної 

децентралізації 

28. Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах 

адміністративно-фінансової децентралізації 

29. Бюджетний процес в об’єднаних територіальних громадах 
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РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Індивідуальна робота студентів з  навчальної дисципліни «Управління 

фінансами об’єднаних територіальних громад» передбачає виконання 

індивідуального навчально-дослідного завдання – підготовка наукової доповіді 

у вигляді презентації. 

ІНДЗ виконується студентом після самостійного вивчення програмного 

матеріалу. У НДР необхідно розкрити основний зміст як теоретичних питань за 

допомогою рекомендованої літератури, так і прикладів на підставі фактичного 

статистичного чи звітного матеріалу. 

Тема індивідуального навчально-дослідного завдання вибирається 

відповідно до номера студента у списку академічної групи.  

ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни, 

не пізніше ніж за 2 тижні до залікового модуля.  

Оцінка за ІНДЗ виставляється на семінарському занятті тема якого 

відповідає тематиці проведеного дослідження. 

 Оцінка за ІНДЗ враховується при виведенні підсумкової оцінки. 

Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності 

та змісту завдання визначається викладачем. 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Індивідуальна робота студента (ІНДЗ)  

Критерії оцінювання 10 балів 

робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями 

та висновками і в повному обсязі  
10 

робота захищена, але виконана частково, з порушенням 

термінів або вимог  

9-8 

робота не захищена та виконана частково, з порушенням 

термінів або вимог  
7-5 

робота не захищена та виконана з порушенням Методичних 

рекомендацій  
1-4 

робота не виконана 0 

 


