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РОЗДІЛ 1. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ  

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчальних занять, з якими 

органічно поєднуються лекції. Семінар – це особлива форма навчальних занять, яка полягає 

у самостійному вивченні  студентами за завданнями викладача окремих питань і тем 

лекційного курсу з наступним оформленням навчального матеріалу у вигляді рефератів, 

доповідей, повідомлень тощо. 

Основними дидактичними цілями їх проведення є: 

- забезпечити педагогічні умови для поглиблення і закріплення знань студентів з основ 

даної навчальної дисципліни, набутих під час лекцій та у процесі вивчення навчальної 

інформації, що виноситься на самостійного опрацювання; 

- спонукати студентів до колективного творчого обговорення найбільш складних 

питань навчальної дисципліни, активізація їх до самостійного вивчення наукової та 

методичної літератури, формування у них навичок самоосвіти; 

- оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що розглядаються та 

формування умінь і навичок до здійснення різних видів майбутньої професійної діяльності.  

Семінарські заняття виконують такі основні функції: 

- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, засвоєних під час 

лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до семінару); 

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними умінь працювати 

з різними літературними джерелами, формування умінь і навичок аналізу фактів, явищ, 

проблем тощо); 

- виховну (патріотичне виховання, виховання економічної культури і мислення, 

прищеплення інтересу до вивчення конкретної дисципліни та до фаху); 

- діагностично-корекційну (контроль за якістю засвоєння студентами навчального 

матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх подолання). 

Методична концепція проведення семінарських занять вимагає врахування таких 

основних положень: 

- під час вивчення різних дисциплін студенти повинні засвоїти їх провідні ідеї (зміст 

понять, положень, законів тощо); знати галузі їх використання; вміти застосовувати набуті 

знання, вміння й навички під час вивчення фахових дисциплін, у майбутній практичній 

діяльності тощо; 

- до семінарських занять ставляться загальнодидактичні вимоги (науковість, 

доступність, єдність форми і змісту, проблемність тощо); 

- у методиці проведення семінарських занять є певні особливості зумовлені логікою 

викладання конкретної дисципліни; 

- необхідно забезпечити високий рівень мотивації (вивчення теми слід розпочинати із 

з'ясування її значення для засвоєння даної чи інших дисциплін, у майбутній професійній 

діяльності тощо); 

- дотримання принципу професійної спрямованості та здійснення різнорівневих 

міжпредметних зв'язків з іншими дисциплінами, практичним навчанням забезпечує 

формування єдиної системи знань, умінь та навичок студентів; 

- семінарські заняття мають гармонійно поєднуватися з лекційними та практичними 

заняттями, самостійною роботою студентів. 

При підготовці до семінарських занять студент повинен опрацювати рекомендовану 

літературу з метою вивчення запропонованих йому у плані заняття питань, завдань, тем 

тощо. На семінарі студент доповідає про основні результати проведених ним досліджень у 

процесі вивчення окремих тем, питань чи завдань. За результатами такої доповіді, а також 

відповідей на додаткові питання (за їх наявності) студент отримує відповідну кількість балів 

згідно встановленої шкали оцінювання. 
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РОЗДІЛ 2. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

 заняття 
Тема  

К-ть 

 годин 

1 

Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи 

Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації 

Семінарське заняття №1 

2 

2 

Тема 3. Організаційні основи управління публічними фінансами 

Тема 4. Нормативно-правові засади функціонування публічних 

фінансів 

Семінарське заняття №2 

2 

3 
Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки 

Семінарське заняття №3 
2 

4 
Тема 6. Податки та податкова система 

Семінарське заняття №4 
2 

5 
Тема 7. Бюджет і бюджетна система 

Семінарське заняття №5 
2 

6 
Тема 8. Державний бюджет України 

Семінарське заняття №6 
2 

7 
Тема 9. Місцеві бюджети України 

Семінарське заняття №7 
2 

8 
Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення 

Семінарське заняття №8 
2 

9 
Тема 11. Державний кредит і державний борг 

Семінарське заняття №9 
2 

 Разом  практичних (семінарських) занять 18 
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РОЗДІЛ 3.  

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття № 1 

по темах № 1-2 

Тема 1. Публічні фінанси як складова фінансової системи 

Тема 2. Державна фінансова політика та механізм її реалізації 
 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки після вивчення дисципліни «Фінанси». 

Мета семінару: засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка стосується 

теоретичних засад публічних фінансів як складової фінансової системи, а також сутності 

державної фінансової політики та механізмів її реалізації.  

Завданнями семінарського заняття є: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Розкрийте зміст категорії фінанси 

2. Розкрийте зміст категорії публічні фінанси 

3. Розкрийте зміст категорії фінансова система 

4. Розкрийте зміст категорії публічний фонд 

5. Розкрийте зміст категорії фінансова політика 

6. Розкрийте зміст категорії фінансовий механізм 

7. Перелічіть основні функції публічних фінансів 

8. Перелічіть основні складові фінансової політики 

9. Перелічіть основні складові фінансового механізму 

10. Назвіть основні типи фінансової політики 

 

План семінарського заняття: 

1. Економічна природа та сутність публічних фінансів. Функції публічних фінансів 

2. Поняття та принципи побудови фінансової системи. Основні структурні елементи 

фінансової системи України 

3. Система публічних фондів як матеріальна основа публічних фінансів 

4. Публічні фінанси зарубіжних країн 

5. Фінансова політика як складова частина економічної політики держави. Зміст, завдання 

та складові фінансової політики 

6. Типи фінансової політики на різних історичних етапах 

7. Напрямки реалізації державної фінансової політики 

8. Поняття та структура фінансового механізму 

 
Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 

1. Трансформація фінансової системи України в умовах євроінтеграції 

2. Проблеми та напрями вдосконалення системи управління публічними фінансами 

3. Інновації в інформаційному забезпеченні управління публічними фінансами 
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4. Публічні фінанси в умовах децентралізації фінансової системи України 

5. Сучасна фіскальна політика України 

6. Сучасна монетарна політика України 

7. Особливості митної та валютної політики України на сучасному етапі 

8. Державна інвестиційна політика України 

9. Трансформація поглядів на визначення поняття фінансового механізму 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

Основна література: 5, 9, 12, 18, 22, 29-29, 31-33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46-48, 50, 56, 

57, 60, 63, 65 

Додаткова література: 2, 3, 6-8, 11-13, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 28 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для 

підготовки до наступного семінарського заняття. 

1. Принципи, на яких базується управління публічними фінансами 

2. Права і обов'язки Міністерства фінансів, його структурних підрозділів у регіонах у сфері 

управління фінансами. 

3. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері публічних фінансів. 

4. Сутність, форми та методи фінансового контролю 

5. Вітчизняне фінансове право: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

6. Закон України про Державний бюджет України на поточний рік 

7. Кодекс належної практики по забезпеченню прозорості в бюджетно-податковій сфері 

МВФ 

8. Оптимальна практика із забезпечення прозорості бюджету 

 

Укладач: 

______________Петик Л.О., доцент кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н., доц. 

       (підпис)                                     

 

Семінарське заняття № 2 

по темах № 3-4 

Тема 3. Організаційні основи управління публічними фінансами 

Тема 4. Нормативно-правові засади функціонування публічних фінансів 
 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки після вивчення дисципліни «Фінанси». 

Метою семінарського заняття є вивчення організаційних основ управління 

публічними фінансами та аналіз нормативно-правового забезпечення  функціонування 

публічних фінансів 

Завданнями семінарського заняття є: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 



 7 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Назвіть об'єкт управління публічними фінансами 

2. Перелічіть  суб'єкти управління публічними фінансами 

3. Назвіть основні форми фінансового впливу 

4. Назвіть основні методи фінансового впливу 

5. Назвіть основні інструменти фінансового впливу 

6. Перелічіть основні принципи, на яких базується управління публічними фінансами 

7. Перелічіть основні функції фінансового апарату 

8. Назвіть основні складові організаційної структури фінансової системи України 

9. Перелічіть основні нормативно-правові акти щодо управління публічними фінансами 

 

План семінарського заняття 

1. Система управління публічними фінансами в Україні 

2. Характеристика органів управління фінансовою системою України 

3. Особливості управління публічними фінансами у зарубіжних країнах 

4. Характеристика нормативно-правової бази управління публічними фінансами в Україні 

5. Конституція України як основне джерело фінансового права 

6. Бюджетний кодекс України 

7. Нормативно-правові акти міжнародних організацій у сфері публічних фінансів 

 
Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 

1. Нормативно-правове забезпечення регулювання фінансових відносин в Україні 

2. Функції суб'єктів управління фінансами в Україні та за кордоном: порівняльна 

характеристика 

3. Система державного фінансового контролю в Україні 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

Основна література: 1-12, 15, 18-23, 27, 31, 35, 38, 41, 43-47, 51-53, 58, 61, 64, 66 

Додаткова література: 2-4, 7, 9-11, 14, 15, 17-22, 25, 31 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для 

підготовки до наступного семінарського заняття. 

1. Розподіл видатків між ланками бюджетної системи України 

2. Призначення публічних видатків 

3. Зв'язок функцій держави та публічних видатків 

4. Класифікація видатків 

5. Поняття та правові засади фінансування державних і місцевих видатків 

6. Організація фінансів соціально-культурної сфери 

 

Укладач: 

_____________  Петик Л.О., доцент кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н., доц. 

    (підпис)                                    
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Семінарське заняття № 3 

по темі № 5 

Тема 5. Публічні доходи та публічні видатки 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки після вивчення дисципліни «Фінанси». 

Метою семінарського заняття є засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, 

яка стосується джерел надходження коштів до публічних фондів та напрямів їх 

використання.  

Завданнями семінарського заняття є: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Розкрийте зміст категорії публічні доходи 

2. Назвіть джерела формування публічних доходів 

3. Перелічіть основні методи мобілізації публічних доходів 

4. Розкрийте зміст категорії публічні видатки 

5. Розкрийте зміст категорії державне споживання 

6. Розкрийте зміст категорії бюджетне фінансування 

7. Перелічіть ознаки, за якими класифікуються видатки 

 

План семінарського заняття 

1. Загальна характеристика публічних доходів та методи їх мобілізації 

2. Сутність та структура публічних видатків 

3. Класифікація публічних видатків 

4. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню 

 
Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 

1. Основні методи мобілізації публічних доходів 

2. Бюджетне фінансування публічних видатків 

3. Бюджетна класифікація доходів 

4. Бюджетна класифікація видатків 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

Основна література: 3-12, 17-23, 29, 31, 34, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 55, 58-62, 64, 66, 67 

Додаткова література:1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 29, 30 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для 

підготовки до наступного семінарського заняття. 

1. Сучасна форма непрямого універсального оподаткування 
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2. Функції та завдання Державної фіскальної служби України 

3. Порядок обчислення податку на додану вартість 

4. Акцизний податок 

5. Мито 

6. Податок на прибуток підприємств 

7. Податок на доходи фізичних осіб 

 

Укладач: 

_____________  Петик Л.О., доцент кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н., доц. 

  (підпис)                                    

 

Семінарське заняття № 4 

по темі № 6 

Тема 6. Податки та податкова система 
 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки після вивчення дисципліни «Фінанси». 

Метою семінарського заняття є вивчення основних засад функціонування 

податкової системи та формування податкової політики України. 

Завданнями семінарського заняття є: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Перелічіть основні елементи податкової системи   

2. Розкрийте зміст категорії податки 

3. Розкрийте зміст категорії платник податку 

4. Розкрийте зміст категорії база оподаткування 

5. Розкрийте зміст категорії ставка податку 

6. Розкрийте зміст категорії податковий період 

7. Розкрийте зміст категорії базова ставка податку 

8. Розкрийте зміст категорії гранична ставка податку 

9. Назвіть основні напрямки податкової політики 

10. Перелічіть ознаки, за якими класифікуються податки 

11. Перелічіть прямі податки 

12. Перелічіть непрямі податки 

13. Які податки належать до загальнодержавних податків 

14. Які податки належать до місцевих податків 
 

План семінарського заняття 

1. Соціально-економічна сутність та функції податків 

2. Сутність податкової системи та принципи її побудови 

3. Податкова політика та напрямки реформування податкової системи України в сучасних 

умовах 

4. Податковий кодекс України, його структура та значення в нормативно-правовому 

забезпеченні функціонування публічних фінансів 

5. Організація фіскальної служби і податкової роботи 
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6. Класифікація податків 

7. Прямі та непрямі податки 

8. Загальнодержавні та місцеві податки 

 
Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 

1. Особливості податкової політики України в період формування ринкових відносин 

2. Місце та роль податкової політики в державному регулюванні економіки 

3. Переваги та недоліки непрямих податків 

4. Місце непрямих податків у податковій системі 

5. Ухилення від сплати податків та їх перекладання 

6. Податкова політика зарубіжних країн 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

Основна література:1, 2, 4, 6-9, 11, 22, 23, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 44, 52, 58, 62, 64  

Додаткова література: 2, 3, 11, 12, 14-16, 22, 23,26 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для 

підготовки до наступного семінарського заняття. 

1. Бюджетна реформа в Україні: напрямки проведення 

2. Розподільна та контрольна функції бюджету 

3. Правова характеристика бюджету 

4. 3. Міжбюджетні відносини в Україні 

5. 4. Види міжбюджетних трансфертів 

6. 5. Механізм визначення дотацій вирівнювання 

 

Укладач: 

_____________  Петик Л.О., доцент кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н., доц. 
       (підпис)                                    

 

Семінарське заняття № 5 

по темі № 7 

Тема 7. Бюджет і бюджетна система 
 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки після вивчення дисципліни «Фінанси». 

Мета семінару: засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка стосується 

теоретичних підвалин побудови та реалізації бюджетних відносин, вивчення основ побудови 

бюджетної системи України та встановлення базових засад бюджетного устрою.  

Завданнями семінарського заняття є: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 
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подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Розкрийте зміст категорії бюджет 

2. Основні ознаки бюджету як економічної категорії 

3. Які основні функції виконує бюджет? 

4. Дайте визначення бюджетного планування 

5. Дайте визначення бюджетного механізму 

6. Наведіть визначення бюджетної політики 

7. Бюджетна централізація ВВП та її об'єктивні межі 

8. Взаємозв'язок бюджету з іншими економічними категоріями 

9. Перелічіть основні види бюджетів 

10. Наведіть визначення бюджетної системи України та бюджетного устрою 

11. Назвіть принципи побудови бюджетної системи України 

12. Поняття зведеного бюджету України 

13. Визначення бюджетної класифікації 

14. Перелічіть основні елементи структури бюджетної класифікації 

15. Розкрийте зміст категорії міжбюджетний трансферт 

16. Розкрийте зміст категорії програмно-цільовий метод у бюджетному процесі 

17. Перелічіть складові загального та спеціального фондів бюджету 

18. Розкрийте зміст категорії бюджетний дефіцит 

19. Назвіть джерела фінансування бюджету 

 

План семінарського заняття: 

1. Бюджет як економічна категорія. Призначення й роль бюджету 

2. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України 

3. Загальний та спеціальний фонд бюджету 

4. Бюджетна класифікація 

5. Доходи бюджетів, їхня суть, класифікація, принципи розподілу між окремими ланками 

бюджетної системи 

6. Видатки бюджетів, їхня суть, класифікація, принципи розподілу між окремими ланками 

бюджетної системи 

7. Поняття та причини бюджетного дефіциту. Види бюджетного дефіциту 

8. Джерела фінансування бюджетного дефіциту 

9. Бюджетне планування: сутність та методи 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 

1. Роль бюджету у економічному розвитку держави 

2. Роль бюджету держави у соціальному розвитку держави 

3. Збалансування доходів та видатків Державного бюджету України 

4. Призначення та структура бюджетного механізму 

5. Принципи побудови та функціональна структура бюджетної системи України 

 

 Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

Основна література: 1-10, 12, 15, 17-26, 31, 33, 38, 41, 50, 53, 55, 56, 59, 63 

Додаткова література: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16-20, 23, 25, 29,30 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор 
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Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для 

підготовки до наступного семінарського заняття. 

1. Закон про Державний бюджет України: зміст, структура та механізм розробки 

2. Основні напрямки використання бюджетних коштів 

3. Фактори, що впливають на формування видатків державного бюджету України в 

сучасних умовах 

4. Джерела фінансування дефіциту бюджету 

5. Програмно-цільовий метод формування бюджету 

6. Роль державного бюджету в фінансовому забезпеченні економічного й соціального 

розвитку України 

 

Укладач: 

_____________  Петик Л.О., доцент кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н., доц. 

     (підпис)                                    

 

Семінарське заняття № 6 

по темі № 8 

Тема 8. Державний бюджет України 
 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки після вивчення дисципліни «Фінанси». 

Мета семінару: засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка стосується 

формування доходів державного бюджету та напрямків використання бюджетних коштів, а 

також застосування одержаних умінь у ході обговорення проблемних питань із 

досліджуваної тематики. 

Завданнями семінарського заняття є: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Розкрийте зміст категорії бюджетний дефіцит бюджету 

2. Розкрийте зміст категорії бюджетна програма 

3. Розкрийте зміст категорії бюджетне асигнування 

4. Розкрийте зміст категорії бюджетне зобов'язання 

5. Розкрийте зміст категорії бюджетне призначення 

6. Які видатки належать до витрат бюджету? 

7. Які кошти належать до власних надходжень бюджетних установ 

8. Наведіть визначення поняття державні капітальні вкладення 

9. Що включає паспорт бюджетної програми 

 

План семінарського заняття: 

1. Аналіз структури доходів Державного бюджету України 

2. Аналіз структури видатків Державного бюджету України 

3. Оцінка доходів загального фонду державного бюджету України 

4. Оцінка доходів спеціального фонду державного бюджету України 

5.  Аналіз виконання Державного бюджету України 
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6. Бюджетний дефіцит: причини, види та шляхи оптимізації 

 
Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 

1. Оцінка факторів впливу на доходи Державного бюджету України 

2. Прогнозування обсягів доходів державного бюджету України 

3. Підвищення ефективності видатків державного бюджету в умовах реформ 

4. Проблеми касового виконання державного бюджету за видатками 

5. Шляхи подолання бюджетного дефіциту 

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

Основна література: 1-10, 12, 15, 17-26, 31, 33, 38, 41, 50, 53, 55, 56, 59, 63 

Додаткова література: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16-20, 23, 25, 29,30 
 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для 

підготовки до наступного семінарського заняття. 

1. Проблеми становлення місцевих фінансів в Україні 

2. Напрями реформування місцевого оподаткування в Україні 

3.  Розвиток системи місцевих запозичень 

4. Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами 

5. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів 

6. Фінансування витрат місцевого господарювання 

7. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади 

8. Роль цільових фондів у забезпеченні суспільних потреб. 

9. Пенсійна реформа в Україні 

10. Принципи функціонування публічних фондів в Україні 

11. Структура і завдання Пенсійного фонду України 

12.  Структура і завдання Фонду соціального страхування України 

13. Структура і завдання Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на 

випадок безробіття 

 

Укладач: 

_____________  Петик Л.О., доцент кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н., доц. 
      (підпис)                                    

 

Семінарське заняття № 7 

по темі № 9 

Тема  9. Місцеві бюджети України 

 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки після вивчення дисципліни «Фінанси». 

Мета семінару: засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка стосується 

засад розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи та міжбюджетних 

трансфертів.  
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Завданнями семінарського заняття є: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Розкрийте зміст категорії  бюджети місцевого самоврядування 

2. Розкрийте зміст категорії  міжбюджетні трансферти 

3. Розкрийте зміст категорії  місцеве запозичення 

4. Розкрийте зміст категорії  місцеві бюджети 

5. Розкрийте зміст категорії  місцевий борг 

6. Дайте визначення поняття субвенція 

7. Дайте визначення поняття базова дотація 

8. Дайте визначення поняття реверсна дотація 

9. Назвіть основні джерела доходів місцевих бюджетів 

10. Дайте визначення поняття фінансовий норматив бюджетної забезпеченості 

 

План семінарського заняття: 

1. Засади розмежування доходів і видатків між рівнями бюджетної системи 

2. Аналіз структури доходної та видаткової частини місцевого бюджету 

3. Визначення основних джерел формування доходної частини місцевого бюджету 

4. Види міжбюджетних трансфертів та порядок їх надання 

 
Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 

1. Місцевий бюджет як фінансова основа розвитку територіальних громад  

2. Сучасні тенденції формування місцевих бюджетів 

3. Основні напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні 

4. Аналіз основних напрямів та ефективності використання коштів місцевого бюджету 

5. Бюджет розвитку як інвестиційна складова місцевих бюджетів 

6. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви 

зростання 

7. Муніципальні позики як складова доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів 

 

 Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, тестування тощо. 

Рекомендована література до теми семінару: 

Основна література: 1-10, 12, 15, 17-26, 31, 33, 38, 41, 50, 53, 55, 56, 59, 63 

Додаткова література: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16-20, 23, 25, 29,30 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для 

підготовки до наступного семінарського заняття. 

1. Роль цільових фондів у забезпеченні суспільних потреб. 

2. Пенсійна реформа в Україні 

3. Принципи функціонування публічних фондів в Україні 

4. Структура і завдання Пенсійного фонду України 
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5.  Структура і завдання Фонду соціального страхування України 

6. Структура і завдання Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України 

на випадок безробіття 

 

Укладач: 

_____________  Петик Л.О., доцент кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н., доц. 
   (підпис)                                    

 

Семінарське заняття № 8 

по темі № 10 

Тема 10. Фонди фінансових ресурсів цільового призначення 

 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки після вивчення дисципліни «Фінанси». 

Мета семінару: засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка стосується 

засад та основних принципів організації централізованих фондів фінансових ресурсів, а 

також застосування одержаних умінь у ході обговорення проблемних питань із 

досліджуваної тематики. 

 

Завданнями семінарського заняття є: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Охарактеризуйте поняття фонд фінансових ресурсів цільовою призначення 

2. Перелічіть види державних цільових фондів 

3. Перелічіть види недержавних цільових фондів 

 

План семінарського заняття: 

1. Сутність та значення фондів фінансових ресурсів цільовою призначення. 

2. Пенсійний фонд України 

3. Фонд соціального страхування  

4. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

5. Інші фонди цільового призначення 

 
Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 

1. Державні цільові фонди в системі публічних фінансів 

2. Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності 

України 

3. Державне фінансове забезпечення пенсійного захисту населення 

4. Розвиток державних фондів соціального страхування 

 

 Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, тестування тощо. 

Рекомендована література до теми семінару: 
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Основна література: 1-10, 12, 15, 17-26, 31, 33, 38, 41, 50, 53, 55, 56, 59, 63 

Додаткова література: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16-20, 23, 25, 29,30 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор 
 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для 

підготовки до наступного семінарського заняття. 

7. Функції державного кредиту 

8. Ефективність державних кредитних операцій 

9. Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту 

10. Державні позики, їх види 

11. Теорія і практика використання державних гарантій в умовах ринкової економіки 

12. Управління внутрішнім державним боргом в Україні: основні принципи та методи 

 

Укладач: 

_____________  Петик Л.О., доцент кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н., доц. 
   (підпис)                                    

 

Семінарське заняття № 9 

по темах № 11 

Тема 11. Державний кредит і державний борг 
 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки після вивчення дисципліни «Фінанси». 

Мета семінару: засвоєння студентами навчального матеріалу з теми, яка стосується 

теоретичних засад державного кредиту і державного боргу, управління державним кредитом 

та обслуговування державного боргу.  

Завданнями семінарського заняття є: 

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми; 

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на 

семінарське заняття; 

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної 

тематики; 

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань; 

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою 

подальшого стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Розкрийте зміст категорії державний кредит 

2. Розкрийте зміст категорії державне запозичення 

3. Назвіть основні форми державного кредиту 

4. Розкрийте зміст категорії державний борг 

5. Розкрийте зміст категорії внутрішній державний борг 

6. Розкрийте зміст категорії зовнішній державний борг 

7. Перелічіть основні способи коригування боргової політики 

8.  Дайте визначення поняття конверсія 

9. Дайте визначення поняття консолідація 

10. Перелічіть операції, що належать до  обслуговування державного боргу 

11. Розкрийте зміст категорії державні гарантії 

12. Перелічіть умови надання державних гарантій 

13. Розкрийте зміст категорії граничний обсяг державного боргу 

 

План семінарського заняття: 
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1. Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових 

фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту 

2. Форми державного кредиту 

3. Управління державним кредитом 

4. Державний борг та йогов иди 

5. Обслуговування державного боргу в Україні 

 
Додаткові завдання для підготовки до семінару: 

Тематика реферативних робіт: 

1. Стратегії та аспекти управління державним боргом 

2. Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави 

3. Державні запозичення: світовий досвід та особливості здійснення в Україні 

4. Управління державними борговими зобов’язаннями 

5. Державний борг як інструмент макроекономічної політики 

6. Сутність та чинники формування зовнішнього державного боргу 

7. Світова практика інституційного забезпечення управління державним боргом 

 

 Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; презентація 

виконаних завдань, тестування тощо. 

Рекомендована література до теми семінару: 

Основна література: 2-4, 9, 12, 13, 16-19, 21, 22, 30, 32, 43 

Додаткова література: 13, 5, 9, 13, 15, 25 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний проектор 
 

Укладач: 

_____________  Петик Л.О., доцент кафедри державних та місцевих фінансів, к.е.н., доц. 
       (підпис)                                    
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РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 1.2) у студентів враховує 

види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, 

семінарські, практичні заняття, а також виконання ІНДЗ та самостійної роботи. 

Основним нормативним документом, що визначає  оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання навчальних 

досягнень студентів Львівського національного університету імені Івана Франка» від 

01.03.2013р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96. 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною 

шкалою). Відповідно до Положення контрольні заходи включають: 

- поточний контроль знань та компетентностей студентів включає оцінку роботи 

студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські / практичні заняття), оцінку 

роботи студентів за самостійну та індивідуальну науково-дослідну роботу.  
підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді семестрового 

заліку, який проводиться відповідно до графіку навчального процесу. Підсумковий залік 
охоплює програму дисципліни і передбачає визначення рівня знань та ступеня опанування 
студентами компетентностей (див. Табл. 1.2). Результат семестрового заліку оцінюється в 
балах (максимальна кількість – 100 балів).  

 
Оцінювання рівня знань та компетентностей студентів на семінарських та практичних 

заняттях, оцінка роботи студентів за самостійну та індивідуальну науково-дослідну роботу 

проводиться за п'ятибальною системою (від 1 до 5 балів). 
Результат поточного контролю (РПК) знань та компетентностей студентів за семестр 

визначається як середнє арифметичне з поточних балів за 5-бальною шкалою, відображених 
у журналі обліку відвідування та успішності студентів, помножене на коефіцієнт переводу 
результатів освітньої діяльності студентів: 

 
РПК = Сума балів за результатами поточного контролю  * К, 
                         кількість об’єктів контролю  

 
де сума балів за результатами поточного контролю – це загальна сума балів, отриманих 

студентом по усіх об’єктах контролю (семінарських / практичних заняттях, СРС та 
ІНДЗ); 

 Кількість об’єктів контролю – включає кількість семінарських / практичних занять, 
СРС та ІНДЗ (контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Публічні фінанси» 
включає 11 об’єктів контролю: 9 семінарських занять, СРС та ІНДЗ); 

 К - коефіцієнт переводу результатів знань та компетентностей студентів (з навчальних 
дисциплін, з яких передбачений залік, К=20). 

 
ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ) 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Поточний контроль 
Самостійна 

робота 

студента 

ІНДЗ 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів 

Семінарські, практичні 

заняття 

 

100 балів 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
СТУДЕНТІВ 

№ 
з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Бали 
рейтингу 

Максим
альна 

кількість 
балів 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 45 балів 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання категорій та 
законів; 

 правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх 
взаємозв’язку і взаємодії; 

 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 
підходів та самостійно робити логічні висновки і узагальнення, знання 
історії створення таких теорій та еволюції поглядів їх представників; 

 уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 
процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення; 

 демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 
ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів 
останніх подій в економічній та фінансовій сфері в країні та за її межами; 

 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, 
міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на них під час 
розкриття питань; 

 активна участь в обговоренні дискусійних і проблемних питань теми 
семінару. 

5 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 
одного-двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 
розкриття питання); 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 
вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час використання 
цифрового матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, 
неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою 
викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. 

4 

 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи 
більше  пунктів, указаних вище (якщо вони  потрібні для вичерпного 
розкриття питання); 

 одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо 
характеризують критерії оцінки ”задовільно”; 

  студент не бере участі в обговоренні проблемних питань семінару 

3 

 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не 
відповідають загальноприйнятим, хибні; 

 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно 
зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді; допущені грубі 
помилки і студент не може їх виправити. 

2 

характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент не знає 

правильної відповіді; допущені грубі помилки і студент не може їх 
виправити. 

0-1 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 4 
дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 3 
задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 
2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 
2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 
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