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ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ: 

В освоєнні вузівських навчально-програмних матеріалів циклу 

правових дисциплін, у тому числі і курсу «Правові засади функціонування 

фінансового ринку», надзвичайно важливу роль відіграє не тільки активна 

участь студентів на лекційних, семінарських і практичних заняттях, а й їх 

самостійна робота з виконання індивідуально-дослідних завдань. 

Індивідуально-досліднізавдання є невід’ємною складовою навчального 

процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання. 

Ці завдання покликані передусім активізувати творчу самостійну 

роботу студента, який може обирати з тих видів і форм які були 

рекомендовані викладачем. 

Індивідуальна навчально-дослідна робота студента має своєю метою 

забезпечити розширення й поглиблення теоретичних і практичних знань у 

сфері фінансової дисципліни; набути уміння застосувати теоретичні знання 

при вирішенні конкретних завдань із фінансово-правової практики; шукати 

сучасні наукові досягнення і застосовувати їх при організації податкових 

правовідносин. 

Теми доповідей, рефератів, статей та інших видів індивідуально-

дослідних завдань, присвячуються складним питанням, які потребують 

самостійної, творчої та цілеспрямованої роботи щодо опанування правових 

актів, навчальних та наукових джерел. Окремі повідомлення заслуховуються 

і обговорюються в ході відповідних занять або без доповіді перевіряються 

викладачем. Вони обов’язково оцінюються і можуть бути основою для 

подальшої наукової роботи. 

Слід також наголосити, що список рекомендованих індивідуально-

дослідних завдань не є вичерпним. Навпаки, він є відкритим, орієнтовним і 

приблизним. Тобто, враховуючи те, що студент може зацікавитись окремими 

проблеми у межах певної тематики з курсу податкового права, або 

проблематикою на збігу різних предметів (зокрема фінансового і 

господарського, цивільного, банківського, адміністративного, кримінального 

права тощо), а також зважаючи на різноманітність і динаміку податкових 

відносин та враховуючи інші фактори, упорядники даного навчально-

методичного видання спрямовують студентів на виявлення власної ініціативи 

стосовно підготовки різних видів, форм і змісту індивідуально-дослідних 

занять, але із попереднім узгодженням із викладачем, який не тільки буде 

оцінювати проведену роботу а й у разі необхідності надавати консультативну 

методичну допомогу. 



Методичні рекомендації щодо підготовки, 

 оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних 

завдань 

 

Згідно Інструкції щодо порядку підготовки, оформлення, перевірки, 

рецензування та захисту письмових робіт,затвердженої Наказом 

ректораДніпропетровського державного університету внутрішніх справвід 03 

квітня 2007 р. № 123, реферат є однією з основних форм самостійної роботи 

студентів та курсантів і засобом контролю за засвоєнням навчального і 

нормативного матеріалу в обсязі, встановленому програмою. Реферат являє 

собою стислий виклад змісту монографії (однієї або декількох книг), 

тематичної групи наукових статей, матеріалів наукових публікацій з 

певної проблеми, питання, дискусії або концепції. 

Реферат оформлюють рукописним способом або за допомогою 

комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу  формату А4 

(210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на 

сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Кегль – 14. Шрифт – 

TimesNewRoman. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного 

кольору середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. 

Можнатакож подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3. 

У разі, якщо робота виконана у виглядірукопису, 

донеївисуваютьсядодатковівимоги: 

– текст повинен бути написаний розбірливо, акуратно та чітко; 

– кількість рядків тексту на сторінці - не менше, ніж 30 (при 

цьомувраховуютьсяназвиструктурнихпідрозділівписьмовоїроботи); 

– абзацний відступ дорівнює 15-20 мм, інтервал між словами - 3-6 мм. 

На титульному аркуші роботи обов'язково вказується назва навчального 

закладу; кафедра; дисципліна, з якої виконується робота; тема реферату; 

прізвище та ініціали автора роботи із зазначенням факультету, курсу, номеру 

навчальної групи; науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище та 

ініціали викладача, що приймає роботу до перевірки; місце та рік написання. 

Як правило, реферат складається з наступнихчастин: зміст, вступ, 

головначастина, висновок, список використаної літератури.Зміст реферату 

друкується на другому листі роботи. Кожну структурну частину письмової 

роботи треба починати з новоїсторінки.Сторінки письмової роботи повинні 

бути пронумеровані.  

У вступі перелічується, які питання й у якому порядку будуть 

розглядатися, дуже стисло обґрунтовується актуальність і значущість теми. 

По можливості дається історія питання, що розглядається. 

Головна частина реферату повинна складатися з 2-3 вузлових питань. 

Саме в цій частині розкривається сутність проблеми, викладається основний 

зміст теми, дається висвітлення теоретичних питань, узагальнень, висновків. 

Матеріал треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та 

непотрібних відступів від теми. 

 



Висновок повинен містити аналіз питання, стислі висновки з основної 

теми. 

Список використаної літератури і нормативного матеріалу наводиться 

після тексту роботи.Літературні джерела студент підбирає самостійно. Для 

підготовки реферату рекомендується використовувати каталог періодичних 

видань, довідників і нормативних матеріалів. Найбільша кількість публікацій 

з податкового права міститься в журналах «Фінанси України», «Економіка 

України», «Фінансова тема», «Економічний часопис», а також у газетах 

«Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. 

Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та 

інших періодичних виданнях. 

Захист реферату здійснюється в індивідуальному порядку. Процедура 

захисту включає в себе представлення роботи студентом у формі доповіді (до 

5-ти хв.) з викладом її основних положень, висновків тощо. 

Складання комплексного (аботематичного) кросворду. 

Комплексний кросворд складається з усіх тем дисципліни «Фінансове право» 

і містить не менше 30 фінансово-правових термінів. Тематичний фінансовий 

кросворд складається із 15 і більше термінів з однієї будь-якої теми 

даноїдисципліни. 

Слова в кросворді мають бути вписані без скорочувань, а бревіатури та 

ін. Терміни, які використовуються у кросворді, повинні відповідати програмі 

дисципліни «Фінансове право». Не допускається використання термінів з 

інших курсів. 

Кросворд має бути компактним і відповідати основному правилу 

складання кросвордів — слова можуть перетинатися, але не можуть мати 

суміжних клітин. 

Відповіді на слова кросворду мають бути зашифровані у вигляді 

повних визначень. 

Кросворд оформлений від руки або набраний на комп’ютері, здається  

викладачеві в охайному вигляді за такою структурою: 

І — пусті клітинки для вписування слів з нумерацією; 

ІІ — перелік визначень до кожного слова; 

ІІІ — заповнений кросворд (зі збереженням нумерації); 

ІV — перелік правильних відповідей; 

V — список використаноїлітератури. 

І, ІІ та ІІІ, ІV — на окремих аркушах. 

Перелік  правильних відповідей може бути виділено окремим пунктом, 

а може бути розписаний біля переліку визначень до кожного слова. 

 

Підготовка тестових завдань за тематикою певного навчального 

заняття. 

Тестові завдання можутьскладатися за будь-якою темою дисципліни 

«Правові засади функціонування фінансового ринку». Тестовепитання не 

повинно бути визначенням та не може бути поставлене так, щоб відповіді 



були  так чи ні. Відповіді на тести повиннімати одну правильну відповідь, 

але містити в собі не менше чотирьох варіантів відповідей. Якщо в тесті 

кілька правильних відповідей, слід виділити таку: правильні відповіді а, б, в. 

Тести без визначенняправільних відповідей не приймаються. 

 

Приклад складання тематичних тестів: 

 

1. В Україні до загальнодержавнихподатків і зборів належать: 

а) податок з реклами; 

б) ринковийзбір; 

в) комунальнийподаток; 

г) податок з власниківтранспортнихзасобів; 

д) курортнийзбір; 

е) прибутковийподаток з громадян; 

є) правильнівідповіді г, е; 
ж) правильнівідповіді а, в.  

 

2. Касове виконання державного бюджету покладено на: 

а) КабінетМіністрівУкраїни; 

б) Національний банк України; 

в) Державнуподатковуадміністрацію; 

г) Рахункову палату; 

д) Державна казначейська служба. 

 

 Підготовка комплексного (тематичного) термінологічного 

словника. 

Комплексний термінологічний словник складається з усіх тем 

дисципліни «Правові засади функціонування фінансового ринку» і містить не 

менше 80 фінансово-правових термінів. Тематичний кросворд складається із 

40 і більше термінів з однієї будь-якої теми даної дисципліни. 

Терміни повинні розміщатися в алфавітному порядку. 

Словник оформлюють рукописним способом або за допомогою 

комп'ютерної техніки з одного боку аркуша білого паперу  формату А4 

(210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на 

сторінці. 

До роботи докладається список використаних джерел. 

 

Індивідуально-дослідні робити не приймаються до розгляду у разі: 

 неохайного оформлення; 

 відсутності посилання на джерела, що були використані; 

 використання готових робіт з мережі Internet 



Пропоновані види й форми самостійних та індивідуально-дослідних 

завдань,  а також критерії їх оцінювання. 

1. Підготовка та захист есе за пропонованою тематикою з курсу, а 

також за темами, узгодженими із викладачем – до 15 балів. 

2. Складання таблиць та схем за проблематикою тем, що входять до 

модулю – до 5 балів. 

3. Підготовка навчально-методичних наочних матеріалів з окремих 

питань тем курсу – до 5 балів.  

4. Підготовка конкурсної наукової роботи з проблематики 

навчального курсу – до 30 балів (наукова робота передбачає поглиблене 

вивчення проблематики курсу). 

5. Підготовка наукової фахової статті з проблематики навчального 

курсу та її видання – до 30 балів (наукова стаття передбачає поглиблене 

вивчення проблематики курсу). 

6. Підготовка доповіді на наукову конференцію, семінар, круглий 

стіл тощо з проблематики навчального курсу та її видання – до 15 балів. 

7. Підготовка доповіді на засідання наукового гуртка кафедри з 

проблематики навчального курсу та її друк – до 15 балів. 

8. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинного вітчизняного 

законодавства – до 15 балів. 

9. Аналітичний огляд монографій (окремих їх розділів, підрозділів 

тощо), присвяченим проблемам, визначеним у межах тематики навчальних 

занять, доповіді за ними та відповіді на питання – до 10 балів.  

10. Аналітичний огляд авторефератів дисертацій, присвячених 

проблемам, визначеним у межах тематики навчальних занять, доповіді за 

ними та відповіді на питання – до 10 балів.  

11. Аналітичний огляд наукових статей, присвячених проблемам, 

визначеним у межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та 

відповіді на питання – до 10 балів. 

12. Аналітичний огляд опублікованих доповідей на конференціях, 

матеріалів наукових круглих столів, семінарів тощо, присвячених проблемам, 

визначеним у межах тематики навчальних занять, доповіді за ними та 

відповіді на питання – до 10 балів. 

13. Формування списку правових актів, наукової та навчальної 

літератури за певною темою курсу, що включає позиції, опубліковані за 

останні три роки – до 10 балів. 

14. Розробка сценарію ділової гри на семінарське заняття – до 15 

балів. 

15. Розробка за тематикою навчальних занять завдань, питань та 

відповідей на них – до 10 балів. 

16. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у сфері податкових правовідносин – до 

5 балів.  



17. Підготовка наукових, навчальних та інших матеріалів, не 

передбачених у списку рекомендованих індивідуально-дослідних завдань, 

але узгоджених і схвалених викладачем – до 15 балів.  

 

 

  



 

ТЕМА 1. ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ В 

ЕКОНОМІЦІ 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Розвиток фондових ринків країн Східної Європи. 

2. Розвиток фондових ринків у країнах Латинської Америки. 

3. Заощадження та інвестиції: особливості їх формування в Україні. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

Провести аналіз фінансової політики України на різних етапах її 

існування. 

Розробити схему «Система законодавства, що регулює фінансовий 

ринок в Україні». 

Підготувати електронну базу даних «Навчально-методичні та наукові 

роботи, присвячені фінансовому ринку Україні останніх років». 

Скласти схему характеристику «Суб`єкти фінансового ринку України». 

Скласти схему-характеристику «Етапи становлення фінансового ринку 

України». 

Побудувати схему співвідношення фінансових відносин  із загальною 

системою суспільних відносин. 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО 

РИНКУ 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Правове регулювання фінансового ринку в Україні. 

2. Розвиток саморегулівних організацій в Україні. 

3. Формування законодавчої бази функціонування фінансового ринку в 

Україні. 

4. Інфраструктура фінансового ринку. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

Розробити структурно-логічну схему здійснення державного 

регулювання ринку фінансових послуг на основі опрацювання Закону 



України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових 

послуг". 

На основі Закону України "Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні" розробити блок-схему, яка б, з одного боку, відображала 

структуру цього Закону, а, з іншого боку, змальовувала б комплексну 

систему державного регулювання ринку цінних паперів як цілісне  явище.   

 

ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Розвиток правового регулювання банківської діяльності в Україні. 

2. Правові основи організації банківської системи України. 

3. Правове положення Національного банку України. 

4. Правові основи організації  нагляду НБУ за діяльністю комерційних 

банків. 

5. Непримусові заходи впливу НБУ на комерційні банки. 

6.  Примусові заходи впливу НБУ на комерційні банки. 

7. Правова основа створення комерційних банків. 

8. Порядок переведення комерційних банків в режим фінансового 

оздоровлення. 

9. Правова основа створення комерційних банків. 

10. Порядок реєстрації комерційних банків . 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

На основі опрацювання чинної нормативно-правової бази побудувати 

аналітичну таблицю порівняльних характеристик існуючих видів фінансових 

посередників.   

Скласти схему-характеристику  « Структура органів державного 

фінансового контролю». 

Підготувати електронну базу даних «Нормативно-правові акти, що 

регулюють діяльність фінансових посередників в Україні». 

 

ТЕМА 4. РИЗИК ТА ЦІНА КАПІТАЛУ 



Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Ціна капіталу, особливості формування та фактори що на неї 

впливають.  

2. Поняття та класифікація фінансових ризиків. 

3. Методи оцінки та управління фінансовими ризиками.  

4. Вартість інструментів фінансового ринку.  

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

Розробити схему-характеристику «Методи оцінки фінансових ризиків». 

Скласти порівняльну таблицю «Види фінансових ризиків». 

Розробити схему-характеристику «Методи оцінки фінансових ризиків» 

 

ТЕМА 5. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ГРОШОВОГО РИНКУ 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Вексель, учасники вексельного обігу, види векселів. 

2. Фінансові інструменти грошового ринку. 

3. Світове і внутрішнє фінансове середовище. Розвиток світової 

економіки і потоки капіталу. Основні тенденції.  

4. Фінансові ринки: поняття, класифікація, функції і структура.  

5. Грошовий ринок: поняття, основні складові і інструменти, їх 

характеристики, механізм функціонування. 

6.  Ринок капіталів: поняття, основні складові і інструменти, їх 

характеристики, механізм функціонування. 

7. Внутрішній і зовнішній фінансові ринки.  

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

Розробити схему «Складові елементи грошового ринку України». 

Розробити електронну базу данних «Законодавство, що регулює 

функціонування грошового ринку». 

Розробити схему «Інструменти грошового ринку України» 

 

ТЕМА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ВАЛЮТНОГО РИНКУ 

 



Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Процентні ставки: поняття, вимірювання, поведінка процентних ставок. 

2. Валютний ринок: механізм функціонування, інструменти і основні 

операції.  

3. Паритетні взаємовідношення і ринок спотових угод.  

4. Валютний ринок України. 

5. Валютні ризики і методи їх хеджування.  

6. Валютні опціони і валютні ф’ючерси: поняття, види і застосування.  

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

Розробити схему «Складові елементи валютного ринку України». 

Розробити електронну базу данних «Законодавство, що регулює 

функціонування валютного ринку». 

Розробити схему «Інструменти валютного ринку України» 

 

ТЕМА 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ 

КАПІТАЛІВ 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

 

1. Глобальні інвестиційні сертифікати та американські депозитарні 

розписки. 

2. Цінні папери українських емітентів на світових фондових ринках. 

3. Світова комерційна банківська справа. 

4. Ринок акцій і облігацій: види, призначення, механізми здійснення 

операцій.  

5. Вексельний ринок.  

6. Ринок похідних інструментів.  

7. Лізинг як механізм фінансування інвестицій.  

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

Розробити схему «Складові елементи  ринку капіталу України». 

Розробити електронну базу данних «Законодавство, що регулює 

функціонування ринку капіталу». 

Розробити схему «Інструменти кредитного ринку України» 

 



ТЕМА 8. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Проектне банківське кредитування.  

2.  Іпотечне кредитування.  

3.  Споживче кредитування.  

4. Кредитна система України: складові, механізм функціонування, 

регулювання.  

5.  Світова комерційна банківська справа. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

Розробити схему «Складові елементи  ринку похідних фінансових 

інструментів України». 

Розробити електронну базу данних «Законодавство, що регулює 

функціонування ринку похідних фінансових інструментів». 

Розробити схему «Інструменти кредитного ринку України» 

 

ТЕМА 9. ФОНДОВИЙ РИНОК 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Емісійна діяльність держави на фондовому ринку.  

2. Посередницькі послуги при вкладанні капіталу в цінні папери.  

3. Особливості біржового обігу цінних паперів.  

4. Депозитарні та реєстраційні послуги на ринку цінних паперів. 

5. Управління портфелем цінних паперів.  

6. Хеджування  ризику як вид фінансової послуги. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

Розробити схему «Проблеми та перспективи банківської системи 

України» . 

Підготувати електронну базу даних «Система законодавства, що 

регулює банківську діяльність в Україні». 

Розробити схему «Становлення банківської системи України». 

Скласти схему-характеристику «Структура банківської системи». 

Скласти схему-характеристику  взаємовідносин НБУ з Верховною 

Радою України, Кабінетом Міністрів України, Президентом . 



 

ТЕМА 10. ФОНДОВА БІРЖА ТА ФОНДОВІ ОПЕРАЦІЇ 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Біржові накази та їх основні характеристики. 

2. Фондові індекси: їх види та методи визначення. 

3. Особливості біржового ринку України та роль українських фондових 

індексів. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

Підготувати електронну базу даних «Нормотворча діяльність НБУ». 

Розробити схему «Операції НБУ». 

Розробити схему «Система законодавства, що регулює валютні 

операції в Україні». 

Скласти порівняльну таблицю «Види валюти». 

Розробити схему «Класифікація валютних операцій» 

 

ТЕМА 11. Ф’ЮЧЕРСНИЙ РИНОК 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Національна депозитарна система та розрахунково-клірінгові установи.  

2. Основні завдання державного регулювання ринку фінансових послуг. 

3. Державне регулювання діяльності суб`єктів інфраструктури 

фінансового ринку. 

4. Вплив регулюючої функції податків на фінансовий ринок. 

5. Вексельна форма розрахунків і її вплив на фінансовий стан 

підприємства. 

6. Управління розміщенням фінансових ресурсів підприємства. 

7. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування. 

8. Взаємовідносини підприємств з банками при кредитуванні. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

Підготувати електронну базу даних «Система законодавства, що 

регулює банківську діяльність в Україні». 

Розробити схему «Становлення банківської системи України». 

Скласти схему-характеристику «Структура банківської системи». 

 

ТЕМА 12. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 

КОНТРОЛЮ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 



Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Правовий зміст контролю на фінансовому ринку 

2. Види фінансового контролю. 

3. Методи фінансового контролю. 

4. Органи що здійснюють контроль на фінансовому ринку 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

Скласти схему-характеристику  «Структура органів державного 

фінансового контролю». 

Розробити схему «Методи фінансового контролю». 

Підготувати електронну базу даних «Нормативно-правові акти, що 

регулюють порядок здійснення фінансового контролю в Україні». 

Розробити схему «Порядок здійснення перевірки ». 

Скласти схему-характеристику «Види фінансового контролю в 

залежності від органу, який його здійснює». 

Підготувати схему-характеристику «Види і методи фінансового 

контролю». 

 

 


