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Завдання для індивідуальної роботи студента (навчально-дослідні завдання) з 

навчальної дисципліни мають таку структуру: 
 

РОЗДІЛ  1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

РОЗДІЛ 2.    ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ  ВИКОНАННЯ 

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Мета індивідуального завдання являє собою формування знань та умінь з дисципліни 

«Міжнародні фінансові організації» через виконання студентами завдань загальноекономічної 

діяльності на первинних засадах бакалавра, що направлені на самостійний аналіз правового 

середовища економічних явищ в суспільному житті.  

ІНДЗ виконується студентом самостійно під керівництвом викладача. Захист ІНДЗ 

здійснюється в процесі презентації його основних положень на семінарі або при співбесіді з 

викладачем.  

Студент при виконанні ІНДЗ повинен:  

- обрати та узгодити з викладачем тему;  

- отримати завдання;  

- самостійно підготувати ІНДЗ, спираючись на методичне та інформаційне забезпечення;  

- відвідувати консультації;  

- сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівника; 

- подати ІНДЗ на перевірку керівнику;  

- презентувати основні положення ІНДЗ на семінарі з використанням наочного 

представлення результатів у вигляді презентації або публікації. 

Викладач повинен:  

- видати тему та завдання на ІНДЗ з визначенням термінів виконання;  

- здійснювати керівництво підготовкою ІНДЗ; 

- скласти та дотримуватись графіка консультацій;  

- перевірити та оцінити якість ІНДЗ. 

Викладач доводить до відома студентів структуру ІНДЗ, яка включає:  

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

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

алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;  

3. методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) – вказуються і 

коротко характеризуються методи роботи;  

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

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

5. висновки;  

6. список використаної літератури. 

З навчальної дисципліни «Казначейська система» ІНДЗ включає такі види: написання 

пошукових або дослідницьких рефератів, презентацій, наукових статей, тез та участь в науково-

практичних конференціях, круглих столах, наукових семінарах. 

  



РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Перелік індивідуальних науково-дослідних завдань 
 

Тема 1. Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері місцевих фінансів. 

Тема 2. Соціально-економічні функції місцевих фінансів. 

Тема 3. Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народних депутатів. 

Особливості функціонування фінансового механізму на місцевому рівні. 

Тема 4. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів. 

Тема 5. Організація управління фінансами на місцевому рівні. 

Тема 6. Економічне та соціальне значення місцевих бюджетів. 

Тема 7. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів. 

Тема 8. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і використання. 

Тема 9. Розпорядники бюджетних коштів, їх права та обов’язки. 

Тема 10. Джерела, склад та структура доходів місцевих бюджетів територіальних громад. 

Тема 11. Види податкових та неподаткових надходжень до місцевих бюджетів. 

Тема 12. Роль загальнодержавних та місцевих податків і зборів у формуванні місцевих 

бюджетів. 

Тема 13. Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюджетів. 

Тема 14. Склад та структура видатків місцевих бюджетів. 

Тема 15. Особливості планування видатків на освіту.  

Тема 16. Проблеми фінансування видатків на лікувальні заклади 

Тема 17. Методи бюджетного нормування. 

Тема 18. Діючі інструменти міжбюджетних відносин. 

Тема 19. Об’єкт взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом України. 

Тема 20. Власні доходи місцевих бюджетів – основа фінансової незалежності місцевого 

самоврядування. 

Тема 21. Призначення та види міжбюджетних трансфертів. 

Тема 22. Особливості фінансового планування в бюджетній сфері на місцевому рівні. 

Тема 23. Казначейське виконання місцевих бюджетів 

Тема 24. Роль фінансових відділів, управлінь та податкових інспекцій у фінансовому 

плануванні регіонів. 

Тема 25. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих 

бюджетів та комунальних підприємств. 

Тема 26. Бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів. 

Тема 27. Фінансове планування на підприємствах комунальної власності. 

Тема 28. Формування комунальних тарифів. 

Тема 29. Бюджетний федералізм. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. 

Тема 30. Світовий досвід організації місцевих фінансів та його застосування в Україні. 

Тема 31. Особливості реалізації прав комунальної власності. 
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РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ  

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

ІНДЗ із навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» виконується на одну із запропонованих 

вище тем.  

Тема індивідуального науково-дослідного завдання вибирається відповідно до номера 

студента у списку академічної групи. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого 

(зшитого) реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із 

зазначенням усіх позицій змісту завдання. Обсяг реферативної роботи – 10-15 сторінок. 

Індивідуальні завдання виконуються на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 

14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля з усіх сторін 2 см, сторінки повинні бути пронумеровані у 

правому нижньому куті; необхідно в кінці роботи подати перелік використаної літератури.  

Добір інформаційних джерел (навчальної, навчально-методичної, довідкової та 

монографічної літератури, періодичних та рекламно-інформаційних видань, інтернет-джерел, 

законодавчих і нормативних документів) для виконання індивідуальних завдань здійснюється 

студентами самостійно або із списку рекомендованої викладачем літератури.  

Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на семінарському 

занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження або позааудиторно, під час 

консультацій. Можливий захист завдання шляхом презентації студента результатів виконаної 

роботи (до 5 хв.). Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint, кількість 

яких залежить від теми, але повинна складати не менше ніж 10, включаючи вступ та висновки. 

Науково-дослідна робота може бути зарахованою, якщо студент підготував статтю чи виголосив 

доповідь на науковій конференції за темою дослідження. Представлення студентами 

індивідуальних завдань викладачеві для оцінювання здійснюється до проведення екзамену. 

 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Результати ІНДЗ оцінюються викладачем  згідно з чинною шкалою оцінювання. 

Критерії оцінювання самостійної роботи студента приведені в підрозділі 9.2 Робочої 

програми навчальної дисципліни. 
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