
Тематика магістерських робіт 
 

1. Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-
економічного розвитку регіоні 

     У роботі необхідно дослідити питання активізації бюджетної політики у 
забезпеченні соціального й економічного розвитку регіону на базі 
вдосконалення міжбюджетних відносин за умов адміністративно-
територіальної реформи. Дослідити досвід розвинених країн у регулюванні 
бюджетного процесу та можливості його використання в Україні. 
Систематизувати доходи та видатки місцевих бюджетів з урахуванням вимог 
бюджетної класифікації. Визначити роль і функції владних структур у 
формуванні й активізації бюджетної політики у регіонах. Обґрунтувати 
принципи бюджетного стимулювання розвитку регіонів, запропонувати 
методичні підходи та заходи щодо вдосконалення міжбюджетних відносин. 
Удосконалити методологію формування джерел фінансових ресурсів 
місцевих бюджетів розвитку за рахунок податкових і неподаткових 
надходжень у аспекті збільшення абсолютної суми коштів, підвищення 
обґрунтованості нормативів відрахувань та покращання адміністрування 
надходжень з метою створення на місцях реальних можливостей для 
стимулювання розвитку регіонів. 
 

2. Акцизне оподаткування та шляхи його розвитку в Україні 
Обґрунтувати теоретичні та методологічні засади оподаткування акцизним 

податком  в Україні. В цьому напрямку необхідно проаналізувати сучасний 
механізм оподаткування різних підакцизних товарів, що вироблені на митній 
території України, а також товарів, які ввозяться на митну територію 
України. Встановити чинники, що визначають доцільність використання 
акцизного оподаткування в сучасних умовах господарювання.  

Проаналізувати систему оподаткування акцизним податком у сучасних 
економічних умовах господарювання. Дослідити структуру надходжень 
акцизного податку до державного бюджету України протягом попередніх 5-7 
років, а також динаміку сплати податку на прикладі даних ДПІ району. 

Обґрунтувати принципи побудови економіко-математичної моделі впливу 
вироблених в Україні підакцизних товарів на доходи бюджету. 
Спрогнозувати надходження від акцизного податку на наступний рік. 
Розробити рекомендації щодо розвитку акцизного оподаткування в Україні. 
Навести пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного податкового 
законодавства. 
 

3. Акцизний податок: проблеми вдосконалення механізму 
стягнення та адміністрування 

Надати історичні засади розвитку акцизного оподаткування за кордоном та 
в Україні. Висвітлити теоретико-методологічні аспекти системи акцизного 
оподаткування. Вказати на сучасний механізм оподаткування різних 
підакцизних товарів, що вироблені на митній території України, а також 



товарів, які ввозяться на митну територію України. Зазначити чинники, що 
визначають доцільність використання акцизного податку у сучасних умовах 
господарювання.  

Проаналізувати систему адміністрування акцизного оподаткування в 
Україні. Дослідити структуру надходжень акцизного податку до державного 
бюджету України протягом попередніх років. 

Розробити економіко-математичну модель впливу ввезених в Україну 
підакцизних товарів на податкові надходження від акцизного оподаткування. 
Висвітлити існуючі проблеми діючого механізму акцизного  оподаткування, 
а також ураховуючи зарубіжний досвід, запропонувати комплекс заходів 
щодо нормативно-правового вдосконалення механізму стягнення та 
адміністрування цього податку.  

 
4. Бюджетна система як інструмент регулювання  економічного 

розвитку 
     У роботі варто розкрити економічну суть бюджетної системи як 
інструменту регулювання економічного розвитку, що полягає у використанні 
бюджетної архітектоніки, яка визначається оптимальними співвідношеннями 
між елементами бюджетної системи з метою впливу на динаміку 
економічного розвитку. Запропонувати структурно-функціональну модель 
системи бюджетного регулювання, яка ґрунтується на інтеграції державного 
регулювання дохідної та видаткової частин бюджету, міжбюджетних 
відносин, дефіциту (профіциту) бюджету, державного боргу з урахуванням 
динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища. 
Виявити тенденції планованих і фактичних показників дохідної та видаткової 
частин зведеного, державного та місцевих бюджетів. Визначити вплив обсягу 
податкової бази на суму надходжень за основними податками стосовно 
адміністративно-територіальних одиниць. Виявити роль податкового 
навантаження у формуванні дохідної частини бюджету, економічному 
розвитку держави та регіонів, взаємозв'язку видаткової частини бюджету, 
бюджетної централізації та економічного зростання. Розробити методологію 
прогнозування дохідної частини бюджету, запропонувати систему 
міжбюджетного регулювання на базі відповідних моделей.  
 

5. Бюджетне вирівнювання в реалізації регіональної політики 
держави 
     У роботі необхідно розробити систему бюджетного вирівнювання у ході 
реалізації регіональної політики держави для задоволення стандартних 
бюджетних потреб мешканців різних адміністративно-територіальних 
одиниць. Розглянути теоретичні підходи щодо визначення фінансово-
адміністративних засад побудови бюджетної системи держави, історію 
становлення та розвитку бюджетних відносин в Україні. Обґрунтувати 
необхідність і завдання регіонального вирівнювання в системі 
міжбюджетних відносин. Дослідити форми і методи взаємовідносин між 
бюджетами. Висвітити механізми виділення бюджетних трансфертів. 



Запропонувати методи моделювання взаємовідносин бюджетного 
вирівнювання. Надати пропозиції щодо вдосконалення системи бюджетного 
вирівнювання з урахуванням світових тенденцій даного процесу, а також 
засад формування фондів бюджетного вирівнювання в Україні. 

 
6. Бюджетний дефіцит і його регулювання у перехідній економіці 

України 
     У роботі необхідно дослідити економічну природу дефіциту бюджету, 
тенденції його розвитку та взаємозв'язок із загальними макро- та 
мікроекономічними показниками економіки країни. Розкрити основні 
чинники виникнення й джерела фінансування дефіциту бюджету як 
показника незбалансованості доходів і видатків в умовах перехідної 
економіки. Запропонувати систему показників оцінки рівня бюджетного 
дефіциту та визначити шляхи вдосконалення методів регулювання доходів, 
видатків та дефіциту державного та місцевих бюджетів, податкової політики. 
Дослідити доцільність упровадження системного аналізу показників 
планування бюджету та його моделювання. Обґрунтувати необхідність 
затвердження стабільних нормативів відрахувань від загальнодержавних 
податків у бюджети регіонів відповідно до рівня їх економічного розвитку. 

 
7. Бюджетний процес та його оптимізація в Україні 

     У роботі варто виділити складові бюджетного процесу та його основні 
ознаки у демократичних державах. Визначити завдання та критерії 
оптимізації бюджетного процесу. Систематизувати терміни, що 
характеризують його часовий вимір. Виділити суб'єктивні й об'єктивні 
чинники, що впливають на виконання бюджету. Показати доцільність 
розробки, затвердження та реалізації задач середньострокової та 
довгострокової бюджетної політики. Проаналізувати сучасні технології, що 
використовуються під час складання та виконання бюджету, а саме методи: 
програмно-цільовий, складання бюджету "з нуля", а також касовий метод 
виконання бюджету. Проаналізувати відмінності кожного методу, умови та 
наслідки його використання. Обґрунтувати розмежування бюджетних 
повноважень учасників бюджетного процесу в Україні під час виконання 
бюджетів різних рівнів. Визначити напрями вдосконалення системи 
бюджетного контролю. Запропонувати детальну законодавчу регламентацію 
процедури закриття бюджетного року. 

 
8. Бюджетний устрій держави та особливості його  формування в 

Україні 
     У роботі необхідно науково обґрунтувати теоретичні засади бюджетного 
устрою країни. Дослідити історичну еволюцію поняття "бюджетний устрій", 
розкрити його суть. Дослідити взаємозв'язок бюджетного устрою з 
державним і адміністративно-територіальним устроями країни та визначити 
фактори, які на нього впливають. Проаналізувати бюджетні установи країн з 
різними державними й адміністративно-територіальними устроями. 



Визначити особливості й етапи становлення бюджетного устрою в Україні. 
Виявити основні його суперечності на сучасному етапі економічного 
розвитку держави. Обґрунтувати роль бюджетного устрою у процесі 
проведення бюджетної реформи в Україні та запропонувати напрями його 
вдосконалення. 

 
9. Удосконалення валютного регулювання та контролю в Україні  

     У роботі необхідно дослідити теоретичні та організаційні основи системи 
валютного регулювання, етапи її формування в Україні, проблеми 
курсоутворення. Визначити провідну роль валютного контролю в цій системі 
та висвітити методи його організації за кордоном. Здійснити аналіз валютних 
операцій суб'єктів підприємницької діяльності України та надати оцінку 
ефективності валютного контролю з боку державних органів. На підставі 
проведеного аналізу сформулювати й обґрунтувати низку пропозицій щодо 
вдосконалення нормативно-правової бази з питань валютного регулювання 
та контролю, запропонувати нову організаційну структуру контролюючих 
органів. Розробити комплексну методику здійснення контрольно-
перевірочної роботи з питань дотримання вимог валютного законодавства. 

 
10.  Виконання місцевих бюджетів України 

     У роботі необхідно дослідити питання, пов'язані з виконанням бюджетів 
як стадії бюджетного процесу, доповнити схему механізму дії розподільної 
функції фінансів, визначити основні форми прояву місцевих бюджетів. 
Запропонувати нові місцеві податки та збори, які можуть бути впроваджені 
на території України, способи вдосконалення системи оподаткування, а 
також контролю за повнотою надходжень місцевих податків і зборів. 
Визначити шляхи вдосконалення формульного підходу до визначення обсягу 
міжбюджетних трансфертів, зокрема, способи покращання розрахунку 
прогнозного обсягу кошиків доходів і видатків місцевих бюджетів. 
Розробити розширену логічну модель діяльності місцевих органів влади у 
процесі виконання місцевих бюджетів, а також розглянути зарубіжний досвід 
і запропонувати конкретні форми його втілення в Україні. 

 
11.  Внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету 

     У роботі необхідно дослідити внутрішні позики як фінансовий ресурс 
державного бюджету. Визначити сутнісно-теоретичні засади державного 
кредиту. Проаналізувати функціонування системи внутрішніх державних 
позик та стану внутрішнього державного боргу України, визначити основні 
напрями фінансової політики оптимізації заборгованості. 

 
12.  Державне фінансування соціальних гарантій населення України  

    У роботі необхідно дослідити економічну сутність та призначення 
соціальних гарантій населення України, розробити теоретико-методологічні 
засади їх державного фінансування. Проаналізувати основні етапи 
становлення та розвитку системи соціальних гарантій населення в Україні, 



визначити джерела їх фінансування. З’ясувати місце та роль інституту 
соціальних гарантій в економічній системі держави. Проаналізувати видатки 
бюджету у даній сфері. Дослідити бюджетний механізм фінансування 
соціальних гарантій і розробити пропозиції щодо його подальшого 
вдосконалення шляхом перегляду пріоритетів бюджетного фінансування, 
запровадження системи державних мінімальних соціальних стандартів і 
підвищення ефективності витрат бюджетних коштів на базі використання 
програмно-цільового методу формування бюджету, посилення фінансового 
контролю за видатками бюджетних коштів і перегляду соціальних пільг. 
Визначити роль позабюджетних фінансових інститутів у забезпеченні 
соціальних гарантій населення України та особливості фінансування 
соціальних гарантій даними структурами. З урахуванням зарубіжного 
досвіду визначити оптимальні напрями використання позабюджетних коштів 
для підвищення ефективності процесу надання соціальних гарантій 
населенню України. 

 
13.  Державний борг України в умовах ринкової трансформації 

економіки 
     У роботі необхідно дослідити теоретичні засади формування державного 
боргу і використання залучених ресурсів, розробити практичні рекомендації і 
заходи щодо вдосконалення методів управління державним боргом. 
Теоретично обґрунтувати економічну природу і суть державного боргу, 
довести його об'єктивну необхідність, яка зумовлена розвитком економічних 
процесів у суспільстві. Висвітити тенденції та фактори внутрішнього та 
зовнішнього боргів, що впливають на його формування. Обґрунтувати 
необхідність використання зарубіжного досвіду у ході розробки тактики та 
стратегії державних запозичень на внутрішньому та зовнішньому ринку 
капіталів. Запропонувати економіко-математичні моделі оперативного 
управління державним боргом для визначення основних параметрів позики, 
адекватних ринковим умовам. Описати основні принципи моделювання 
боргової стратегії, що базуються на принципах фінансової безпеки країни. 

 
14.  Державний борг України: механізм управління та 

обслуговування 
    У роботі необхідно визначити об'єктивну необхідність виникнення 
державного боргу як складової державних фінансів України на сучасному 
етапі, а також фактори, які вплинули на зростання державного боргу в 
Україні, недосконалий механізм залучення та використання коштів на 
внутрішньому та міжнародному ринках, кризові явища в економіці. 
Обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання 
державного боргу - стримування нагромадження та оптимізацію обсягів 
внутрішнього та зовнішнього боргу, вдосконалення системи управління 
даним боргом, упровадження законодавчої норми щодо відповідності обсягу 
дефіциту державного боргу й обсягу державних інвестицій. Періодизувати 
етапи формування внутрішнього державного боргу України – залучення 



прямих кредитів Національного банку України, випуск та розміщення 
облігацій внутрішньої державної позики. Визначити основні етапи 
формування державного зовнішнього боргу: надання урядових гарантій за 
іноземними кредитами, залучення кредитів міжнародних фінансових 
організацій. Розробити пропозиції щодо вдосконалення механізму 
управління державним внутрішнім боргом – законодавче забезпечення 
гарантій державних цінних паперів, установлення оптимальних обсягів 
залучення державою коштів та їх повернення, використання запозичених 
коштів в інвестиційних цілях, збільшення строків обігу облігацій та 
забезпечення їх дохідності, узгодження розміру внутрішнього боргу з 
темпами економічного росту. З’ясувати роль і місце заборгованості з 
заробітної плати та інших соціальних виплат у структурі державного боргу в 
Україні. Сформулювати пропозиції щодо запобігання в майбутньому цьому 
виду заборгованості: збільшення надходжень грошових коштів до бюджетів 
усіх рівнів за рахунок удосконалення податкової системи, зміцнення 
загальної фінансової дисципліни, спрямування коштів від грошової 
приватизації на погашення заборгованості з заробітної плати в бюджетній 
сфері та інвестицій. Навести рекомендації щодо використання в Україні 
зарубіжного досвіду стосовно управління та обслуговування державного 
боргу: конверсій боргів, обміну облігацій старого боргу на нові фінансові 
активи, підвищення відповідальності позичальників за зовнішні кредити під 
гарантію уряду. 

 
15.  Державний бюджет в умовах демократії 

     У роботі необхідно провести дослідження функціонування державного 
бюджету за умов демократії. Довести існування тісного зв'язку між 
еволюцією фіскально-бюджетних і політичних інститутів на прикладах 
історії європейських країн. Узагальнити теоретичні підходи західної та 
вітчизняної фінансової науки до питання рушійних сил (детермінант) 
бюджету. Проаналізувати об'ємно-структурні та перерозподільні особливості 
бюджету в демократичних країнах. З’ясувати зв'язки бюджетних 
трансформацій в Україні з домінантами суспільного вибору. Дослідити вплив 
утвердження парламентаризму в Україні на алокаційні, перерозподільні та 
стабілізаційно-регулюючі параметри державного бюджету. Розглянути 
вітчизняну практику бюджетного процесу на загальнодержавному рівні та 
запропонувати комплекс заходів щодо його нормативно-правового та 
інституційного вдосконалення. 

 
16.  Державний зовнішній борг України: оптимізація формування та 

управління 
     У роботі необхідно розглянути основні сучасні теорії державного боргу, 
розвинути деякі гіпотези у цій сфері, а також виконати емпіричний аналіз 
основних тенденцій формування та розвитку зовнішніх державних 
запозичень України. Проаналізувати формування зовнішнього боргу України 
та його моніторинг, підсумувати показники, які характеризують борговий 



тягар України, та вплив на ці показники трансформації гарантованої урядом 
заборгованості суб'єктів господарювання в прямий державний борг. На 
підставі цього зробити висновки щодо стану кредитного рейтингу держави, 
запропонувати шляхи його поліпшення. Дати пропозиції щодо оптимізації 
організації та вдосконалення інструментарію управління боргом. Розробити 
нові концептуальні підходи до реструктуризації боргу та методів обліку 
державних зобов'язань, моделювання та прогнозування сценаріїв розвитку 
показників державної заборгованості. 

 
17.  Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в 

Україні 
     У роботі необхідно дослідити теоретичні засади державного фінансового 
контролю підприємницької діяльності, його об'єктивну необхідність і роль у 
системі державного регулювання економіки, визначити об'єкти контролю за 
умов ринкової економіки. Проаналізувати організацію державного 
фінансового контролю підприємницької діяльності в Україні. Розглянути 
правові засади функціонування його суб'єктів. Установити особливості та 
тенденції розвитку системи державного фінансового контролю 
підприємницької діяльності в Україні. Розробити рекомендації щодо 
основних напрямків підвищення ефективності державного фінансового 
контролю підприємницької діяльності в контексті адміністративної реформи. 

 
18.  Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у 

трансформаційній економіці України 
     У роботі необхідно розглянути теоретичні та методичні питання 
організації фінансово-контрольної діяльності в Україні. Проаналізувати зміст 
поняття "контроль. Показати, що фінансовий контроль не завжди є 
органічною складовою процесу управління. Обґрунтувати можливість його 
здійснення поза функціями управління та використання як альтернативного 
заходу адміністративного впливу. Провести дослідження фінансових систем 
грошових потоків як предмета діяльності державного контролю. Виявити 
причини їх тінізації, сформулювати механізми та способи детінізації 
економіки. Розглянути організаційно-інституціональну структуру органів 
державного фінансового контролю й обґрунтувати об'єктивні принципи 
розмежування сфери їх діяльності. 

 
19.  Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин 

України 
     У роботі необхідно розкрити теоретичну концепцію реформування 
системи міжбюджетних відносин в Україні, що базується на економічних 
принципах і критеріях розподілу повноважень між органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування. Довести негативний вплив 
нерівномірного міжгалузевого розподілу податкового навантаження та 
субсидування підприємств на соціально-економічний розвиток регіонів і 
можливості становлення системи міжбюджетних відносин за умов фіскальної 



справедливості. Розробити методичні підходи до вибору ефективних форм 
державної підтримки підприємств у перехідний період і пропозиції щодо 
вдосконалення податкової системи України. З’ясувати ключові проблеми 
формування місцевих бюджетів України. Визначити стратегію та 
послідовність проведення окремих заходів з метою реформування 
міжбюджетних відносин в Україні. Обґрунтувати пропозиції щодо змін у 
розподілі видаткових зобов'язань і доходних джерел між центральним і 
місцевими бюджетами України. 

 
20.  Доходи місцевих бюджетів у сучасних умовах 

     У роботі необхідно визначити доходну базу місцевих бюджетів як один із 
головних критеріїв економічного розвитку як окремих територій, так і 
держави в цілому. Узагальнити існуючі підходи та результати досліджень з 
даної проблеми, виявити ряд малодосліджених її аспектів, розробити 
теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та вдосконалення 
системи формування доходів місцевих бюджетів. Запропонувати методику 
визначення рівня децентралізації фінансових ресурсів не тільки в Україні, а й 
в інших країнах світу. 

 
21. Доходи місцевих бюджетів: оптимізація формування та резерви 

зростання 
     У роботі необхідно дослідити теорію та практику формування доходів 
місцевих бюджетів за умов ринкових трансформацій українського 
суспільства. Узагальнити теоретичні підходи до визначення їх соціально-
економічної суті та доповнити їх класифікаційні ознаки. Запропонувати 
систематизований перелік принципів формування доходів місцевих 
бюджетів. Удосконалити концептуальні підходи щодо з'ясування 
економічної природи власних і закріплених доходів місцевих бюджетів, 
зазначити їх особливості. Здійснити багатоступеневу оцінку й аналіз 
динаміки цих доходів за всіма рівнями, дослідити склад і структуру джерел їх 
формування, визначити фактори змін. Запропонувати комплекс практичних 
рекомендацій щодо оптимізації даного процесу та виявлення резервів їх 
зростання.  
 

22. Доходи державного бюджету, проблеми мобілізації та шляхи 
збільшення 

Дослідити Державний бюджет як головну ланку фінансової системи 
України. Висвітлити дискусійні питання щодо сутності  бюджету та 
визначити бюджет як економічну категорію. Сформулювати характерні риси 
бюджету як фонду грошових коштів, функції бюджету, складові частини 
бюджету. Довести необхідність існування бюджету. Визначити фактори, що 
впливають на розмір бюджету, резервного фонду бюджету. 

Проаналізувати механізм виділення коштів з резервного фонду 
бюджету.  



Систематизувати систему державних доходів, визначивши при цьому 
державні доходи як категорію. Визначити суб’єкти фінансових 
правовідносин; складові елементи державних доходів; централізовані та 
децентралізовані доходи; форми залучення доходів та їх класифікацію. 
Розробити на основі моделювання напрями збільшення державних доходів.  

 
23. Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову 
безпеку України 

            У роботі необхідно розглянути теоретико-методологічні засади 
зовнішньої заборгованості. Виявити її сучасні світові тенденції, 
проаналізувати та розвинути основні науково-емпіричні гіпотези, 
класифікувати та охарактеризувати основні концепції, визначити місце та 
роль даної заборгованості у системі фінансової безпеки держави. Здійснити 
системний макроекономічний аналіз та моніторинг зовнішнього боргу у 
вітчизняній економіці перехідного періоду, а також зробити висновок про 
низький рівень боргової та фінансової безпеки держави і запропонувати 
шляхи їх зміцнення. Навести пропозиції щодо ефективності менеджменту 
зовнішнього боргу та вдосконалення інструментарію управління ним. 
Розробити моделі розрахунку граничнодопустимого обсягу зовнішнього 
державного боргу та прогнозування сценаріїв розвитку зовнішньої державної 
заборгованості за будь-яких макроекономічних параметрів. Визначити 
стратегічні цілі та концептуальні засади управління зазначеним боргом у 
трансформаційній системі. 

 
24.  Зовнішній державний борг у фінансовій системі України 

 У роботі необхідно розкрити економічну природу державного боргу, 
показати його місце в економічних дослідженнях і значення як важливої 
складової фінансової системи держави. Обґрунтувати можливість впливу 
державного боргу на формування та управління фінансовою системою 
держави. Проаналізувати сучасний стан зовнішнього державного боргу 
України та етапи його формування. Розкрити особливості й обгрунтовати 
шляхи вдосконалення механізму управління та обслуговування державного 
боргу України. Показати можливість застосування різних методів 
реструктуризації зовнішнього державного боргу, з’ясувати його місце у 
борговій стратегії України. Здійснити моделювання взаємозв'язку 
зовнішнього державного боргу та бюджетного дефіциту. 

 
25. Казначейське обслуговування Державного бюджету України: 

реалії та шляхи вдосконалення 
 У роботі необхідно розкрити міждисциплінарний теоретико-
методологічний підхід як синтез наукових принципів і прийомів декількох 
дисциплін, зокрема, казначейської справи, фінансового та бюджетного 
менеджменту. Дослідити структурно-функціональні механізми процесу 
казначейського обслуговування Державного бюджету України на рівні 
обласних управлінь Державного казначейства України (ДКУ). Дослідити 



механізм організації казначейського обслуговування держбюджету. Внести 
пропозиції щодо вдосконалення даного процесу.  

 
26. Контрольна і аналітична робота податкової служби України в 

податковому процесі 
 У роботі необхідно дослідити суть і призначення контрольної й 
аналітичної роботи податкової служби за умов трансформації економіки для 
забезпечення повної та своєчасної мобілізації фінансових ресурсів до 
централізованих фондів держави та підвищення ефективності управлінських 
рішень щодо питань оподаткування. Обґрунтувати основні напрями 
вдосконалення методів контрольної й аналітичної роботи податкової служби 
з планування, проведення та реалізації результатів перевірок щодо 
дотримання вимог податкового законодавства.  

 
27. Механізм оподаткування доданої вартості в Україні 

 У роботі необхідно дослідити теоретичні засади оподаткування 
доданої вартості, установити чинники, які визначають доцільність 
використання податку на додану вартість (ПДВ) у системі оподаткування. 
Проаналізувати механізм оподаткування доданої вартості підприємств в 
Україні. Обґрунтувати принципи побудови та сформувати економіко-
математичну модель впливу ПДВ на діяльність підприємств і доходи 
бюджету. Розробити рекомендації з удосконалення механізму оподаткування 
доданої вартості та пропозиції щодо внесення змін і доповнень у чинне 
законодавство. 

 
28. Механізм оподаткування прибутку 

 У роботі необхідно визначити шляхи вдосконалення механізму 
оподаткування прибутку та підвищення ефективності його регулювального 
впливу на функціонування підприємств. Дослідити теоретичні засади 
оподаткування прибутку підприємств, класифікувати чинники, що 
визначають використання податку на прибуток підприємства у складі 
системи оподаткування. Проаналізувати механізм оподаткування прибутку 
підприємств в Україні. Обґрунтувати принципи побудови та сформувати 
економіко-математичну модель впливу податку на прибуток на 
функціонування підприємств і доходи бюджету. Розробити рекомендації 
щодо вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств та дати 
пропозиції щодо внесення відповідних змін і доповнень до чинного 
законодавства. 

 
29. Механізм формування державного внутрішнього боргу України 

 У роботі необхідно дослідити теоретико-методологічні та науково-
практичні питання управління урядовими запозиченнями. Визначити 
теоретичні засади функціонування державних внутрішніх позик, розробити 
схему їх класифікації. Проаналізувати основні теоретичні розробки у сфері 
державного кредиту та його вплив на основні макроекономічні показники. 



Визначити особливості нормативно-правового регулювання державного 
внутрішнього боргу України, дослідити процес його формування. Розробити 
вказівки щодо аналізу ризиків портфеля внутрішніх боргових зобов'язань 
уряду, здійснити оцінку ризиків вітчизняного ринку державних цінних 
паперів. Сформулювати пропозиції щодо вдосконалення системи управління 
державним внутрішнім боргом. Дослідити можливості оптимізації структури 
боргу шляхом залучення коштів населення. 

 
30. Механізм формування державної бюджетної  політики в 

Україні 
 Дослідити з урахуванням зарубіжного досвіду зміст і призначення 
соціально-економічних функцій держави, які виконуються відповідно до 
Конституції України, організаційно-правові основи функціонування 
бюджетної системи та методологічні засади формування державної 
бюджетної політики. Проаналізувати зарубіжний досвід формування даної 
політики, виявити її особливості та можливості використання за умов 
України. Визначити бюджетні систему та процес в Україні, основні недоліки, 
яких вони не позбавилися після прийняття Бюджетного кодексу. 
Охарактеризувати процес реалізації пріоритетів бюджетної політики, 
визначених у бюджетних резолюціях Верховної Ради України шляхом їх 
відображення в законах про державний бюджет та їх здійснення. Розробити 
методику визначення її пріоритетів у складі інформаційно-аналітичного 
забезпечення, сукупності індикаторів стану бюджетної сфери, аналізу 
соціально-економічного розвитку країни та її стану, виявлення загроз стану 
бюджетної сфери та здійснення бюджетної політики, стратегічного 
планування даної політики та кожну з цих складових. Запропонувати 
підсистему інформаційно-аналітичного забезпечення, яка дозволяє створити 
комплексну інформаційну базу для формування бюджетної політики 
держави. Розробити методику узгодження бюджетної та грошово-кредитної 
політики держави, у якій визначити сукупність її засад, перелік індикаторів, 
що їх характеризують, сукупність каналів прямого та зворотного впливу та 
організаційні методи узгодження цих видів політики. 

 
31. Мито як фіскальний ресурс державного бюджету та 

інструмент фінансової політики 
     Дослідити теоретичні засади та вітчизняну практику митно-
тарифного оподаткування у аспекті підвищення ефективності реалізації 
фіскально-регулювального потенціалу мита. Розкрити сутнісно-
функціональне призначення й особливості мита як податку. Визначити 
принципи ефективної митно-тарифної політики України. Провести 
емпіричний аналіз запровадження та справляння мита, здійснити оцінку його 
впливу на розвиток вітчизняної економіки. Виявити резерви зростання 
надходжень мита до Державного бюджету України за умов лібералізації 
національного митного тарифу. Запропонувати й обґрунтувати комплекс 
практичних заходів щодо вдосконалення вітчизняної системи митно-



тарифного регулювання у контексті сприятливої для національних інтересів 
зовнішньоекономічної інтеграції. Розробити алгоритм оптимізації ставок 
ввізного мита у період становлення митного тарифу України. 
 

32. Міжбюджетні відносини в унітарній бюджетній системі  
України 
  Проаналізувати економічну природу та суть міжбюджетних 
відносин в унітарній бюджетній системі України за умов державного 
унітаризму. Дослідити інструменти і методи бюджетного регулювання, роль 
міжбюджетних відносин у забезпеченні вирівнювання соціально-
економічного розвитку територій. Визначити відмінності у фінансовому 
забезпеченні суб'єктів даної системи України, розглянути чинну практику 
розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів, інструменти 
та особливості фінансової допомоги місцевим бюджетам за умов бюджетного 
унітаризму. Обґрунтувати напрями реформування міжбюджетних відносин в 
Україні, шляхи оптимізації розподілу ресурсів між бюджетами та 
вдосконалення фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку 
територіальних громад. 

 
33. Місцеві бюджети в економічній системі держави 

 Дослідити теорію та практику місцевих бюджетів, показати їх місце 
та роль в економічній системі держави. Розглянути процес еволюції місцевих 
бюджетів України та запропонувати його періодизацію. Обґрунтувати 
напрямки вдосконалення щодо формування та використання коштів місцевих 
бюджетів, оптимізації розподілу ресурсів у бюджетній системі України, 
вдосконалення міжбюджетних відносин і, зокрема, порядку розрахунку 
бюджетних трансфертів, реформування місцевого оподаткування. Показати 
роль місцевих бюджетів у забезпеченні економічного розвитку, фінансової 
стабільності в державі, піднесенні добробуту населення, зміцненні інституту 
місцевого самоврядування, проведенні регіональної політики. 

 
34. Місцеві позики як інструмент фінансування соціально-

економічних програм органів місцевого самоврядування 
 Дослідити питання вдосконалення емісії та розміщення місцевих 
цінних паперів у формі облігаційної позики, а також їх використання для 
фінансування соціально-економічних програм органів місцевого 
самоврядування. Розглянути економічну сутність облігаційної позики, 
з’ясувати методологічні принципи руху муніципальних цінних паперів в 
економічно розвинутих країнах і країнах з трансформаційною економікою. 
Проаналізувати стан ринку облігаційної позики в Україні. Дослідити 
особливості правового забезпечення діяльності органів місцевої влади як 
емітента цінних паперів, розробити пропозиції щодо його вдосконалення. 

 
35.  Місцеві податки і збори та їх роль у податковій системі 

України 



  Визначити проблеми формування фінансових ресурсів органів 
місцевого самоврядування, одним з основних джерел доходів яких є місцеві 
податки і збори, процесу формування місцевого оподаткування, визначення 
його ролі в системі діяльності місцевих органів влади та держави в цілому. 
Провести комплексне дослідження системи місцевого оподаткування, 
визначити його роль і місце в економічній системі держави взагалі та у 
доходах зведеного та місцевих бюджетів зокрема. Проаналізувати 
законодавчу базу та існуючу практику справляння місцевих податків і зборів. 
Довести необхідність реформування місцевого оподаткування, 
вдосконалення механізмів справляння місцевих податків по забезпеченню 
повного і своєчасного надходження місцевих податків і зборів до місцевих 
бюджетів. Сформулювати пропозиції щодо подальшого реформування 
системи місцевих податків і зборів в Україні. 

 
36. Механізм непрямого оподаткування в Україні 

         Дослідити теоретичні та практичні аспекти непрямого оподаткування в 
Україні в умовах євроекономічної інтеграції. Розкрити соціально-економічну 
сутність непрямих податків та їх роль у регулюванні економічних відносин. 
Проаналізувати переваги та недоліки механізму непрямого оподаткування. 
Визначити роль непрямих податків у формуванні доходів зведеного та 
державного бюджетів. Дослідити законодавчу базу зі стягнення непрямих 
податків (ПДВ, акцизного податку та мита). Провести аналіз впливу величини  
непрямих податків на доходи бюджету, ВВП, рівень доходів суб’єктів 
підприємництва. Розробити напрями вдосконалення механізму непрямого 
оподаткування в Україні з точки зору посилення його регулюючого впливу на 
соціально-економічні процеси з урахуванням фіскальної політики держави. 

 
37. Наповнення місцевих бюджетів в умовах розширення 

бюджетних прав органів місцевого самоврядування 
 Провести дослідження теорії та практики наповнення місцевих 
бюджетів за умов адміністративно-територіальної реформи та розширення 
бюджетних прав органів місцевого самоврядування. Розглянути теоретичні 
підходи щодо визначення соціально-економічної сутності місцевих 
бюджетів, розкрити їх роль у перерозподільних процесах. Обґрунтувати 
підходи щодо трактування місцевих бюджетів як об'єктивного економічного 
явища та його матеріального вираження. На підставі аналізу зарубіжного 
досвіду сформулювати рекомендації щодо вдосконалення формування 
місцевих бюджетів України, розкрити зміст і підходи щодо моніторингу їх 
наповнення. Розробити комплекс практичних рекомендацій щодо 
реформування системи місцевого оподаткування та покращання 
використання міжбюджетних трансфертів за умов розширення бюджетних 
прав органів місцевого самоврядування. Обґрунтувати найбільш важливі 
напрями вдосконалення формування місцевих бюджетів щодо стратегії 
реформування їх наповнення, а також застосування економетричного 



моделювання під час прогнозування податкових надходжень місцевих 
бюджетів. 

 
38. Податки на споживання в Україні: фіскальні ефекти і  цінові   

наслідки 
        Обґрунтувати теоретичні та методологічні аспекти взаємозв'язку 
податків на споживання та цін, розробити науково-практичні рекомендації 
щодо вдосконалення оподаткування процесів споживання з метою 
оптимізації їх впливу на суспільний добробут населення. Розкрити 
економічну природу податку та ціни, особливості їх взаємозв'язку, визначити 
й обґрунтувати основні етапи процесу ринкового ціноутворення. Розглянути 
цінові аспекти оподаткування процесів споживання у контексті взаємозв'язку 
податків на споживання та рівня цін у сферах виробництва, обігу та 
зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізувати сучасні фіскальні та цінові 
особливості оподаткування процесів споживання, проаналізувати фіскальні 
аспекти податків на споживання за умов реформування механізму 
ціноутворення.  

 
39. Податки та їхній вплив на виробництво 

 Розкрити сутність податків, їх функцій і значення в ринковій 
економіці. Дослідити історичний розвиток податкової теорії та розвиток 
оподаткування в Україні в перехідний період, починаючи з набуття 
незалежності. Проаналізувати відповідність податкової системи України 
теоретичним принципам побудови і провести порівняння із досвідом 
розвинених країн. Зробити розрахунки податкового тягаря за різними 
методиками (доля прибутку, що спрямовується на сплату податків; 
показники рівня оподаткування юридичних та фізичних осіб, податкового 
тиску на окремих платників). Дослідити зв'язок між рівнем податків та 
економічною ефективністю і обсягами виробництва. Обґрунтувати та 
запропонувати конкретні заходи щодо подолання проблем, пов'язаних з 
надмірністю податків, і посиленням їхнього регулюючого та стимулюючого 
впливу на виробництво. 

 
40. Податкова політика України: концептуальні засади теорії та 

практики 
 Провести комплексне дослідження концептуальних положень теорії 
та практики формування й реалізації податкової політики, визначити її 
природу та соціально-економічну сутність. Розглянути методологічні засади 
формування та реалізації стратегії й тактики державної політики у сфері 
оподаткування. Показати роль податкової політики у забезпеченні 
економічного розвитку та фінансової стабільності у державі, піднесенні 
добробуту населення. Обґрунтувати основні напрями, шляхи та вектори 
реформування податкової політики. Узагальнити європейський досвід 
макроекономічного регулювання відносин у сфері оподаткування та 
запропонувати прийнятні схеми уніфікації податкового законодавства з 



законодавством країн-членів Європейського співтовариства. Здійснити 
моделювання податково-боргової стратегії фінансового забезпечення 
виконання державою покладених на неї функцій. Розробити концепцію 
реформування податкової політики. 

 
41. Податкова політика та економічний розвиток регіонів: 

теорія, методологія, практика 
 Висвітлити теоретико-методологічні засади регіонального розвитку, 
сутність регіональної податкової політики, визначити її цілі, завдання, 
принципи. Розкрити зміст фіскальних суперечностей у бюджетно-податковій 
сфері. Викласти теоретичну концепцію формування регіональної податкової 
політики, яка базується на розподілі податкових повноважень між органами 
державної та місцевої влади. Запропонувати методику визначення 
податкоспроможності регіону на основі оцінки його податкового потенціалу. 
Провести типізацію регіонів за рівнем економічного розвитку та їх 
податкоспроможністю. Навести пропозиції щодо вдосконалення регіональної 
податкової політики з метою висхідного економічного зростання регіонів і 
забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів. 

 
42. Податкова система держави: теорія та  практика 

становлення                                  
 Дослідити теоретико-методологічні аспекти становлення 
податкових систем, які розглянути як продукт еволюції оподаткування, 
обумовленої зміною основ економічного життя, розвитком державного 
устрою, фіскальних інститутів, техніки оподаткування. Проаналізувати 
об'єктивні закони функціонування та закономірності розвитку податкових 
систем. Визначити особливості становлення податкових систем 
постсоціалістичних країн та основні тенденції формування податкової 
системи України, розкрити причини її низької фіскальної та регулювальної 
ефективності. Висвітлити напрямки вдосконалення податкової системи 
України, що відповідають меті побудови держави з соціально орієнтованою 
ринковою економікою. 

 
43. Податкова система України: етапи становлення та напрями 

розвитку 
Дослідити сутність і функції податків. Навести класифікацію податків 

за різними ознаками. Визначити  види податків, які стягуються в Україні. 
Прямі податки, непрямі податки; їх склад, принципи оподаткування.  
Іноземний досвід оподаткування. Характеристика основних видів 
загальнодержавних податків, їх елементи. Місцеві податки та збори. Роль 
податків у формуванні доходів бюджету. Проаналізувати стан податкової 
системи України, виявити недоліки та напрямки їх усунення, а також чинники, 
від яких залежить динаміка надходження податків. Визначити зв’язок 
податкової політики з бюджетною політикою; проаналізувати роль податків у 
доходах бюджету України. Проаналізувати стан податкової політики України 



та сформулювати шляхи підвищення її ефективності.  
 
44. Податкова система та механізми її реалізації  у перехідній 

економіці 
 У контексті узагальнюючих закономірностей трансформації ролі 
держави в перехідній економіці та особливостей формування податкових 
систем розглянути чинники, що впливають на розвиток податкової системи 
України у взаємозв'язку з проблемами збалансованості бюджету, розв'язання 
боргових проблем. Запропонувати напрямки реалізації регулюючої функції 
та елітарної ролі податкової системи на шляху до економічного зростання. 
Розглянути витоки суперечностей, які порушують функціональну гармонію 
податкової системи, на підставі дослідження її теоретичної моделі в 
перехідній економіці. Здійснити структуризацію податкового навантаження, 
висвітити особливості податкових пільг та податкової дисципліни. Розкрити 
головні напрями раціоналізації структури податкової системи, а також 
удосконалення основних видів податків.  

 
45. Податкова та бюджетна політика в системі інструментів 

державного регулювання відтворення капіталу підприємств 
 Провести дослідження теорії та практики державного втручання у 
процес відтворення суспільного та індивідуальних капіталів. Узагальнити 
теоретичні підходи західної та вітчизняної фінансової науки до питання 
державного регулювання економіки. Дослідити проблеми відтворення 
капіталу підприємств за умов перехідної економіки України. Визначити роль 
та місце податкової політики України у стимулюванні відтворювальних 
процесів, розробити методику застосування податкової знижки з метою 
активізації інвестиційних процесів на підприємствах, запропонувати напрями 
вдосконалення амортизаційної політики. Дослідити основні напрями впливу 
бюджетної політики держави на відтворення капіталу підприємств та методи 
його реалізації. Виявити основні тенденції у застосуванні інструментів 
бюджетної політики в Україні. Розробити пропозиції щодо підвищення 
дієвості системи державних закупівель. 

 
46. Податкове регулювання прибутку підприємства 

 Розглянути теоретичні положення та методичні підходи щодо 
вдосконалення механізму податкового регулювання за умов трансформації 
економіки на підставі обґрунтування об'єктивної необхідності його 
використання для ефективного управління процесом формування прибутку 
на мікрорівні, що забезпечує зростання прибутковості суб'єктів 
господарювання. Дослідити вплив податків на прибутковість підприємства, 
визначити загальний рівень оподаткування в Україні залежно від структури 
доданої вартості підприємства. Запропонувати методичний підхід щодо 
регулювання прибутку підприємства на підставі застосування регресивної 
ставки податку на прибуток, що дозволить підвищити прибутковість 
підприємства й забезпечити фіскальні потреби держави. Розробити 



пропозиції щодо реформування механізму дії податку на прибуток, що 
передбачають використання модифікованого підходу відносно визначення 
результатів господарської діяльності підприємства і оподаткування частки 
реалізованого прибутку з метою підвищення ефективності діяльності 
реального сектора економіки. 
 

47. Податкове стимулювання підприємницької діяльності 
     Розглянути теоретичні основи підприємництва та його державного 
податкового регулювання. Проаналізувати питання становлення та розвитку 
системи оподаткування підприємництва, засади та шляхи його податкового 
стимулювання. Розробити механізм удосконалення системи спрощеного 
оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Дати рекомендації щодо 
вдосконалення податкових пільг, спрямованих на розвиток інвестиційної та 
інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва. Запропонувати ринкове 
регулювання механізму реструктуризації податкової заборгованості. 

 
48. Податковий контроль в умовах трансформаційної  економіки 

України 
      Дослідити теоретичні засади податкового контролю за умов 
трансформаційної економіки України як загального системного поняття. 
Сформулювати практичні рекомендації щодо вдосконалення норм даного 
контролю, його організації, методики здійснення контрольних процедур та 
прийняття управлінських рішень відповідно до наслідків контролю. 
Визначити, а також комплексно розкрити функції та складові податкового 
контролю як системного поняття. На підставі аналізу практичної діяльності 
та чинного законодавства обґрунтувати необхідність змін у законодавстві 
стосовно прав і завдань органів Державної податкової служби (ДПС). Для 
підвищення ефективності податкового контролю розробити рекомендації 
стосовно усунення помилок в актах за результатами податкових перевірок. 
Установити взаємозв'язок між кожною формою податкового контролю та 
властивими їм методами, а саме: загальнонауковими та спеціальними.  

 
49. Податкові важелі забезпечення сталого економічного  

розвитку в України 
      Дослідити теоретико-методологічні аспекти формування нової податкової 
політики в Україні за умов сталого розвитку. Довести необхідність 
подальшого реформування вітчизняної податкової системи на базі 
використання критеріїв її адекватності вимогам сталого розвитку. Довести 
доцільність упровадження екологічних податків та формування нового 
механізму перерозподілу економічних доходів з урахуванням вимог сталого 
розвитку. Розробити рекомендації щодо створення системи фіскального 
моніторингу з метою проведення дослідження процесів розподілу 
податкового навантаження між споживачами та виробниками та оцінювання 
ефективності використання бюджетних коштів, а також вивчення динаміки 
податкових надходжень від кожного податку залежно від його специфікації. 



 
50. Податкові регулятори екологічної безпеки перехідної  

економіки України 
       Довести, що існуючий бюджетний фонд охорони навколишнього 
природного середовища за сучасних умов ринкової економіки не вирішує 
актуальних проблем з урахуванням його роздрібненості та нецільового 
використання коштів. Обґрунтувати доцільність створення тимчасового 
Єдиного державного екологічного фонду через його податковий механізм. 
Визначити джерела формування даного фонду шляхом перерозподілу 
існуючих екологічних податків на користь доходної частини фонду. 
Розробити напрямки використання його коштів. Розглянути ресурсоощадну 
функцію екологічних податків. Дати класифікацію видів даних податків. 
Узагальнити досвід взаємодії роботи владних органів промислово 
розвинених країн у сфері податкового регулювання екологічних процесів. 
Розрахувати коефіцієнти обчислення податку з власників транспортних 
засобів з урахуванням впливу об'єкта оподаткування на забруднення 
навколишнього середовища. Обґрунтувати необхідність доповнення 
алгоритму розрахунку земельного податку показником стану екосистеми з 
метою регулювання екологічної оцінки земельної ділянки. 
 

51. Прагматизм фіскального регулювання процесів формування 
місцевих бюджетів 
       Дослідити теоретико-методологічні та практичні елементи фіскального 
регулювання дохідної бази місцевих бюджетів. Проаналізувати шляхи 
вдосконалення формування місцевих бюджетів за сучасних умов України. 
Виявити недостатньо з'ясовані аспекти. Розробити теоретичні та практичні 
рекомендації щодо оптимізації та вдосконалення системи формування 
дохідної бази місцевих бюджетів. Розробити та запропонувати універсальну 
економіко-математичну модель вибору найбільш прагматичного варіанта 
оптимізації системи акумуляції коштів до бюджетів усіх рівнів, що дозволяє 
більш чітко виділити аспекти реформування податкової політики. Розробити 
та запропонувати механізм фіскального регулювання дохідної частини 
бюджетів за допомогою створення Фонду фінансової підтримки 
адміністративно-територіальних формувань, який може стати гарантом 
проведення ефективного горизонтального бюджетного регулювання у 
системі міжбюджетних відносин. 

 
52.  Податок на прибуток у системі прямого оподаткування 

        Розкрити сутність прямих податків, визначити їх склад, специфічні риси, 
переваги та вади. Визначити місце податку на прибуток підприємств у системі 
прямих податків України. Дослідити історичні витоки прибуткового 
оподаткування юридичних осіб.  Сформулювати проблеми, які постають перед 
державою в процесі оподаткування прибутку підприємств. Проаналізувати 
теоретико-методичні аспекти оподаткування прибутку. Висвітлити місце 
податку на прибуток як складової системи прямого оподаткування у 



формуванні доходної бази зведеного, державного та місцевих бюджетів. 
Провести аналіз по обраному підприємству з нарахування та сплати прямих 
податків, зокрема податку на прибуток. Визначити місце податку на прибуток 
у системі прямих податків провідних іноземних держав. Сформулювати та 
обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ролі податку на прибуток у системі 
прямих податків України. 

 
53. Податок на прибуток підприємств: проблеми вдосконалення 

механізму стягнення і адміністрування 
Визначити економічний зміст поняття „податок на прибуток 

підприємств”. Розглянути історичні аспекти становлення оподаткування 
прибутку підприємств в Україні. Визначити дефініцію «механізм» та 
дослідити сучасний механізм стягнення податку на прибуток. Дослідити 
проблеми, які постають у результаті стягнення податку на прибуток у 
ринкових умовах. Розглянути порядок адміністрування податку на прибуток з 
метою внесення пропозицій щодо його вдосконалення. Висвітлити існуючі 
механізми нарахування податку на прибуток у країнах світу та його 
адміністрування. Сформулювати рекомендації, спрямовані на вдосконалення 
механізму оподаткування прибутку підприємств через застосування 
диференційованих ставок, різних методів нарахування амортизації, перегляд 
системи пільг тощо. 

 
54. Податок на доходи фізичних осіб : бюджетна та регулююча 

роль 
      Визначити поняття податку на доходи фізичних осіб та його 

правову природу, місце і роль у системі податків України. Провести 
комплексний аналіз норм податкового законодавства. Охарактеризувати 
елементи цього податку, дослідити об’єкт оподаткування, механізм 
розрахунку. Дослідити регулюючі важелі податку, питання податкової 
дієздатності фізичних осіб. Довести, що податок на доходи фізичних осіб – 
основний прямий бюджетоутворюючий податок. Довести необхідність 
удосконалення системи наданих фізичним особам податкових пільг. 
Запропонувати практичні рекомендації щодо вдосконалення вказаного 
податку та механізму його справляння на базі іноземного досвіду та 
власних міркувань.  

 
55. Податок на додану вартість як фіскальний  інструмент 

держави 
        Розглянути існуючі фіскальні інструменти держави та дати їх 

характеристику. Визначити місце податків  серед фіскальних інструментів 
держави. Дослідити теоретичні положення виникнення і розвитку ПДВ як 
основної форми непрямого оподаткування. Розглянути особливості 
механізму стягнення ПДВ і проблеми його функціонування. 
Проаналізувати фіскальну ефективність ПДВ на основі аналізу структури 
доходів зведеного та державного бюджетів.  На базі досвіду провідних 



країн та за власним розсудом сформулювати та обґрунтувати пропозиції 
щодо підвищення ефективності стягнення ПДВ та збільшення доходної 
бази бюджету. Довести доцільність подальшого застосування ПДВ в 
Україні. 

 
56. Система оподаткування фізичних осіб 

       Розглянути теоретичні основи становлення та розвитку оподаткування 
доходів фізичних осіб України. В цьому напрямку пропонуємо дати 
історичний аспект розвитку системи оподаткування фізичних осіб у 
пізнавальному контексті, що передбачає висвітлення основних подій та 
етапів становлення вітчизняної системи оподаткування доходів громадян. 
Розкрити характеристику загального оподаткування доходів фізичних осіб 
в Україні та механізм оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності 
шляхом застосування альтернативних систем оподаткування. Дослідити 
економіко-організаційний процес системи адміністрування оподаткування 
доходів фізичних осіб податковими органами, шляхом висвітлення 
порядку обліку платників податків – фізичних осіб у податковому органі, а 
також перевірки правильності оподаткування доходів фізичних осіб 
органами державної податкової служби. Приділити увагу 
макроекономічним аспектам податкового регулювання доходів громадян. 
Проаналізувати систему адміністрування податку з доходів фізичних осіб 
на прикладі даних державної податкової інспекції (міста або району). 
Розробити економіко-математичну модель впливу кількості зареєстрованих 
фізичних осіб та обсягу їх заробітної плати на рівень податкових 
надходжень від доходів з фізичних осіб. Висвітлити сучасні проблеми 
діючої системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Розглянути 
досвід розвинених країн у сфері оподаткування доходів фізичних осіб та 
запропонувати комплекс заходів щодо нормативно-правового 
вдосконалення системи оподаткування фізичних осіб в Україні.  

 
57. Посилення регулюючої і стимулюючої функцій механізму 

прямого оподаткування суб'єктів ринкової економіки 
      Розробити пропозиції стосовно вдосконалення механізму стягнення 
основних прямих податків, розв'язання прикладних проблем переорієнтації 
системи прямого оподаткування з переважно фіскального інституту на 
інститут, який поєднує фіскальну, регулюючу та стимулюючу складові. 
Обґрунтувати, що завданням удосконалення управління системою прямого 
оподаткування на сучасному етапі є вжиття дієвих заходів щодо подальшого 
розширення бази оподаткування. Дослідити необхідності зменшення частки 
збиткових підприємств і зниження рівня "тінізації", забезпечення подальшого 
випереджального зростання доходів населення у порівнянні з темпами 
зростання ВВП. Визначити напрями реформування системи прямого 
оподаткування в Україні, а саме: забезпечення виконання системою прямого 
оподаткування всіх властивих податкам функцій, стимулювання динамічного 
розвитку економіки та промисловості, орієнтація податкової системи на 



стимулювання структурної перебудови економіки, заохочення інвестиційної 
й інноваційної діяльності, стимулювання розвитку зайнятості, підвищення 
добробуту населення та розвитку людського капіталу, забезпечення 
податкового навантаження на забруднювачів навколишнього природного 
середовища. Запропонувати методики моделювання податкових ставок, 
прогнозування податкових надходжень і оцінки впливу прямих податків на 
ціни виробників. 

 
58. Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в 

Україні 
      Провести дослідження прибуткового оподаткування та напрямів його 
оптимізації в Україні. Розглянути теоретико-методичні аспекти стягнення 
прибуткових податків, визначити особливості формування вітчизняної 
системи прибуткового оподаткування та висвітлити основні проблеми її 
функціонування. Провести порівняльний аналіз прибуткового оподаткування 
в Україні та за кордом. Здійснити розрахунки ряду аналітичних показників, 
що характеризують систему прибуткового оподаткування в Україні. Навести 
оцінку пільгових режимів оподаткування. Проаналізувати основні концепції 
вдосконалення процесу стягнення прибуткових податків, аргументувати їх 
переваги та недоліки. Здійснити теоретичні узагальнення та висновки, 
запропонувати заходи та надати практичні рекомендації щодо підвищення 
ефективності функціонування прибуткового оподаткування в Україні як 
важливого джерела наповнення державного бюджету та ефективного 
інструменту регулювання економіки. 
 

59. Процентна ставка та інфляція у  трансформаційній  
економіці України 
        Розглянути питання взаємодії процентної ставки і темпів інфляції в   
економіці України. Узагальнити існуючі теоретичні підходи, провести їх 
перевірку на статистичних даних за групами країн. Процентну ставку 
розглянути як індикатор ступеня розвитку грошової системи. Встановити 
щільність і форму зв'язку реальної процентної ставки з динамікою грошових 
агрегатів, валютного курсу, реального ВВП. Запропонувати методики 
визначення впливу процентної політики на ставки мікрорівня, діапазону 
припустимих коливань облікової ставки в умовах обмеженості грошових 
ресурсів. Установити залежність динаміки реальної процентної ставки на всіх 
рівнях від тривалості фінансової стабільності. 

 
60. Прямі податки в системі державного регулювання доходів 

юридичних і фізичних осіб 
       Викласти теоретичні та практичні аспекти вдосконалення національної 
системи прямого оподаткування, яка може стимулювати ділову активність і 
стати важливим джерелом фінансових ресурсів держави. Обґрунтувати 
сутність і призначення прямих податків в економічній системі держави. 
Проаналізувати переваги та недоліки механізму прямого оподаткування в 



Україні. Дослідити тенденції в еволюції та висвітити механізм дії прямого 
оподаткування юридичних та фізичних осіб у контексті концепції 
"вбудованих бюджетних стабілізаторів". Довести необхідність 
удосконалення системи надання суб'єктам національної економіки 
податкових пільг. Розробити пропозиції щодо подальшого розвитку системи 
прямого оподаткування за умов трансформації економічної системи України. 

 
61. Підвищення ефективності системи оподаткування 

       Розкрити сутність податків, їх функції і значення в ринковій економіці. 
Дослідити історичний розвиток податкової теорії та розвиток оподаткування 
в Україні у перехідний період, починаючи з набуття незалежності. 
Узагальнити існуючі теоретичні підходи, виявити витоки втрати 
національним оподаткуванням системності, проаналізувати ефективність 
виконання податками фіскальної та стимулюючої функцій, показати зв'язок 
проблем оподаткування зі станом податкового контролю. Обґрунтувати 
економічні та організаційні засади підвищення ефективності податкової 
системи. 

 
62.  Регулювання міжбюджетних відносин: теорія і практика 

        Висвітити теоретичні та практичні аспекти регулювання міжбюджетних 
відносин в Україні. Здійснити комплексне дослідження теоретичних засад 
організації та упорядкування взаємин у межах бюджетної системи. 
Розглянути суть та необхідність регулювання в розвитку зв'язків між 
Державним та місцевими бюджетами, визначити методи впорядкування 
різних форм міжбюджетних відносин. Визначити підстави розмежування 
доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Розкрити специфіку 
порядку використання дотації та її місце у забезпеченні реальної фінансової 
незалежності місцевого самоврядування. Обґрунтувати необхідність 
реформування структури міжбюджетних відносин та підвищення 
результативності чинного механізму їх упорядкування. Запропонувати 
напрями вдосконалення регулювання міжбюджетних відносин в Україні. 
 

63.  Реформування міжбюджетних відносин в умовах ринкової 
трансформації економіки України 

 Дослідити теоретичні та прикладні проблеми, становлення та розвиток, а 
також напрями реформування міжбюджетних відносин як фактора 
бюджетної та фінансової стабільності держави. Проаналізувати економічну 
природу та суть міжбюджетних взаємовідносин, принципи та моделі 
організації, економічно-правове забезпечення. Провести економічне 
обґрунтування розмежування доходів за ланками бюджетної системи. 
Дослідити вплив міжбюджетних відносин на рівень добробуту населення. 
Проаналізувати сучасний зарубіжний досвід організації даних відносин, 
рівня розмежування бюджетних повноважень у розвинених країнах світу та 
визначити ступінь фінансового забезпечення місцевих органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування. 



 
64. Реформування системи управління доходами та витратами 

бюджету і розвиток казначейської системи його виконання 
       Довести необхідність здійснення системного аналізу процесу управління 
доходами та витратами бюджету, що створює певну теоретичну базу для 
подальшого розвитку та поглиблення наукових засад, які забезпечують 
прозорість бюджетного процесу, своєчасність надання інформації щодо 
виконання бюджету. Розкрити зміст поняття "казначейської системи 
виконання бюджету" як вагомої складової системи управління доходами та 
витратами бюджету. Обґрунтувати можливість поєднання функцій органів 
виконавчої влади в одній системній структурі - казначействі з окремими 
функціями банківської установи (здійснення платежів, покриття касових 
розривів), що створює відповідні передумови для реформування системи 
управління у частині прийняття оперативних управлінських рішень, 
позитивно впливає на достовірність і якість звітності з виконання бюджетів, 
здійснення контрольних функцій, підтверджує необхідність приведення 
законодавчо-нормативної бази щодо функціонування Державного 
казначейства України відповідно до його практичної діяльності та 
подальшого розвитку. Розробити рекомендації щодо реформування системи 
управління доходами та витратами бюджету: подальшої централізації 
ресурсів у системі рахунків єдиного казначейського рахунка; обліку 
зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, посилення 
методів контролю за доходами та видатками розпорядників бюджетних 
коштів; упровадження єдиного програмного продукту з виконання бюджету, 
що у комплексі дасть змогу здійснити всеохоплюючий нагляд на 
центральному рівні у щоденному режимі за станом виконання бюджету, 
зробити висновки щодо правильності прийняття управлінських рішень на 
рівні держави, маневрування наявними бюджетними коштами. 
Запропонувати напрямки подальшого розвитку Державного казначейства 
України у частині розширення ресурсної бази єдиного казначейського 
рахунка, у тому числі залучення коштів місцевих бюджетів, що дасть змогу 
реалізувати принцип, закладений у Бюджетному кодексі, - дотримання 
єдності вимог у частині виконання бюджету та здійснення платежів, а також 
створення єдиного плану рахунків з виконання бюджету та кошторисів 
доходів і видатків розпорядників бюджетних коштів. 

 
 
 
65. Розвиток державного фінансового контролю в умовах   

ринкової економіки 
       Запропонувати теоретичні положення та практичні рекомендації щодо 
забезпечення ефективного використання аудиту державних ресурсів як 
методу державного фінансового контролю. Розкрити економічну суть та 
надати визначення поняття аудиту державних ресурсів на базі узагальнення 
дефініцій концепцій економічності, ефективності, результативності як 



систематизувати, цілеспрямованої, організованої та об'єктивної оцінки 
досягнення запланованих цілей діяльності та методу виявлення проблем 
державного сектора. Навести методичні підходи до аналізу ефективності 
державного фінансового контролю, базуючись на його двоїстому характері, а 
саме: ефективності фінансового контролю як керуючої системи та 
ефективності використання державних ресурсів. Розробити алгоритм 
аудиторського дослідження ефективності діяльності підприємств з 
використанням основних елементів аудиту державних ресурсів. 
Запропонувати вдосконалення законодавчо-нормативної бази з метою 
впровадження нових форм і методів державного фінансового контролю. 

 
66. Розвиток міжбюджетних відносин в Україні 

      Розробити методичні підходи та рекомендації з метою вдосконалення 
процесів розвитку міжбюджетних відносин. Розкрити суть і зміст поняття 
"міжбюджетні відносини". Висвітити процеси розвитку міжбюджетних 
відносин. Проаналізувати досвід зарубіжних країн, визначити напрямки його 
застосування в Україні. Узагальнити факторні зміни напрямків бюджетних 
відносин між окремими складовими частинами бюджетів різних рівнів. 
Дослідити засади формування, надання та розвитку міжбюджетних 
трансфертів в Україні. Розглянути питання визначення джерел фінансової 
допомоги регіонам, удосконалення аналітичних розрахунків формульного 
підходу, оцінки результативності застосування міжбюджетних трансфертів. 

 
67. Розвиток та удосконалення фінансового контролю  в митній 

справі 
       Обґрунтувати теоретичні засади фінансового контролю у митній 

справі за умов ринкової економіки. Розглянути питання правового та 
організаційного забезпечення у даній сфері господарювання в Україні. 
Висвітити етапи розвитку вітчизняної системи митно-тарифного 
регулювання та основні характеристики державної політики щодо її 
реалізації. Визначити особливості та проблеми фінансового контролю у 
митній справі в Україні. Розробити рекомендації щодо застосування 
принципів митно-тарифної політики та визначити основні напрями 
вдосконалення фінансового контролю у митній справі. 

 
68.  Роль оподаткування прибутку підприємств у формуванні 

доходів держави та суб’єктів господарювання 
Розкрити економічну природу податку на прибуток. Дослідити етапи 

становлення оподаткування прибутку в Україні. Висвітлити значення 
податку на прибуток у формуванні доходів бюджету різних рівнів: зведеного, 
державного та місцевих. Проаналізувати основні положення законодавчої 
бази з оподаткування прибутку підприємств. Дослідити формування 
оподатковуваного прибутку та динаміку сплати податку на прибуток на 
обраному Вами підприємстві за останні роки. Виявити факторний зв’язок 
між показниками, які впливають на рівень прибутку (податку на прибуток) 



підприємства, і самого прибутку. Проаналізувати іноземний досвід 
формування доходної бази  деяких розвинутих держав за рахунок податку на 
прибуток. Сформулювати пропозиції з підвищення ролі податку на прибуток 
як одного з основних бюджетоутворюючих податків України. 

 
69.  Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходної частини 

місцевих бюджетів 
      Розглянути історичні аспекти формування системи місцевих податків і 
зборів в Україні. Дослідити джерела формування доходів місцевих бюджетів. 
Визначити економічну сутність місцевих податків і зборів та їх функції. 
Охарактеризувати діючу систему місцевого оподаткування. Розглянути 
механізм розрахунку місцевих податків і зборів. Визначити місце місцевих 
податків і зборів у доходах зведеного і місцевих бюджетів. Розглянути 
іноземний досвід місцевого оподаткування. Обґрунтувати проблеми 
місцевого оподаткування, їх наслідки та розробити пропозиції щодо внесення 
змін і доповнень до Податкового кодексу України, перегляду переліку 
місцевих податків і зборів з метою забезпечення органів місцевого 
самоврядування фінансовими ресурсами, необхідними для виконання їх 
функцій і завдань. 
 

70. Рівень оподаткування доходів підприємств та його вплив на їх 
економічну діяльність 
      Дослідити вплив рівня оподаткування на економічну діяльність 
підприємств України. Розглянути й узагальнити існуючі концептуальні 
підходи до оцінки податкового тягаря на мікро та макроекономічному рівнях. 
Дослідити соціально-економічну суть і методи оцінювання податкового 
тягаря. Визначити чинники, що впливають на його важкість. Удосконалити 
систему показників номінального податкового тягаря, яка передбачає 
врахування показника загального рівня оподаткування економіки, показники 
тягаря окремих податків, а також показники рівня оподаткування 
підприємства. Виявити та проаналізувати основні тенденції еволюції 
податкового тягаря в Україні та причини, що їх обумовили. Дослідити вплив 
податків на фінансову діяльність суб'єктів господарювання. Розробити 
рекомендації щодо раціоналізації рівня податкового навантаження 
підприємств в Україні та його розподілу між різними категоріями платників 
податків. 
 

71.  Система оподаткування юридичних осіб 
        Дати характеристику діючої системи оподаткування в Україні. 
Визначити  роль  та  значення  податків  з юридичних осіб, за допомогою 
яких забезпечується  значна  частина  податкових надходжень до бюджету 
держави. Дослідити теорію та практику оподаткування юридичних осіб в 
Україні. Провести аналіз чинного механізму справляння податків з 
юридичних  осіб. Розглянути механізм стягнення основних прямих та 
непрямих податків з юридичних осіб. Охарактеризувати спрощену систему 



оподаткування підприємств, специфіку її застосування. Дослідити систему 
оподаткування юридичних осіб у деяких іноземних державах (бажано країн-
членів ЄС). Сформулювати проблеми діючої податкової системи та 
запропонувати шляхи їх вирішення. 

 
72. Система оподаткування фізичних осіб 

     Розкрити  теоретичні основи становлення та розвитку оподаткування 
доходів фізичних осіб України. В цьому напрямку пропонуємо дати 
історичний аспект розвитку системи оподаткування фізичних осіб у 
пізнавальному контексті, що передбачає висвітлення основних подій та 
етапів становлення вітчизняної структури оподаткування доходів громадян. 
Указати характеристику загального оподаткування доходів фізичних осіб в 
Україні та механізм оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності 
шляхом застосування альтернативних систем оподаткування. 

У центрі дослідження пропонуємо дати економіко-організаційний процес 
системи адміністрування оподаткування доходів фізичних осіб податковими 
органами, шляхом висвітлення порядку обліку платників податків – фізичних 
осіб у податковому органі, а також перевірки правильності оподаткування 
доходів фізичних осіб органами державної податкової служби. Задля надання 
обґрунтованих висновків належна увага у роботі повинна бути відведена 
макроекономічним аспектам податкового регулювання доходів громадян. 
Тому дослідження повинне бути насичено статистичним та емпіричним 
матеріалом.  

Дипломна робота вказаної теми обов’язково повинна  містить аналіз 
системи адміністрування податку з доходів фізичних осіб на прикладі 
державної податкової інспекції (міста або району). За допомогою отриманого 
практичного матеріалу (при проходженні практики) пропонується  
використання математичних методів.  
На завершенні дослідження необхідно висвітлити сучасні проблеми діючої 
системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. Навести досвід 
розвинених країн у сфері оподаткування доходів фізичних осіб.  
За результатами проведеного дослідження запропонувати авторське бачення 
шляхів удосконалення системи оподаткування фізичних осіб в Україні. 

 
73.  Специфіка оподаткування банківських установ 

       Визначити місце банківських установ у системі підприємств та 
організацій. Визначити місце податків, сплачуваних банківськими 
установами, у доходах бюджету. Охарактеризувати систему оподаткування 
банків. Проаналізувати законодавчу базу зі стягнення основних податків, 
сплачуваних комерційними банками. Особливо акцентувати увагу на аналізі 
механізму нарахування банками ПДВ та податку на прибуток. Дослідити 
теоретичні аспекти проблеми оподаткування фінансових посередників, 
основним джерелом доходів яких є процентні доходи. Вони не повинні бути 
занадто високими, що призводить к істотним викривленням у пропозиції і 
споживанні фінансових послуг. Тому необхідно приділити увагу 



регулюючим аспектам оподаткування комерційних банків, які у зв’язку з їх 
особливою роллю у забезпеченні нормального проходження господарських 
процесів мають більше значення, ніж фіскальні. Дослідити оподаткування 
банків у розвинутих країнах. Обґрунтувати шляхи вдосконалення 
оподаткування банківських установ. 

 
74.  Специфіка оподаткування прибутку банківських установ 

    Визначити місце банківських установ у системі підприємств та організацій. 
Визначити місце податків, сплачуваних банківськими установами, у доходах 
бюджету. Виділити місце податку на прибуток серед податків, сплачуваних 
комерційними банками. Визначити проблеми, які стоять перед банківськими 
установами з формування та оподаткування їхнього прибутку. 
Проаналізувати законодавчу базу зі стягнення податку на прибуток 
підприємств. Визначити специфіку формування доходів і витрат банків. 
Дослідити оподаткування прибутку банків у провідних іноземних державах. 
Навести та обґрунтувати шляхи досконалення оподаткування прибутку 
банківських установ. 

 
75.  Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва та її роль у розвитку малого бізнесу 
Тематична структура дослідження повинна містити передумови 

впровадження та правові основи існування альтернативних систем 
оподаткування. В цьому напрямку пропонуємо надати у роботі соціально – 
економічне значення малого підприємництва в економіці розвинутих країн та 
правові основи створення малих форм власності в Україні. Особливу увагу 
треба приділити сучасним системам оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва. 

Робота повинна містить аналіз розвитку малого підприємництва та 
особливостей застосування альтернативних форм оподаткування за декілька 
попередніх років, який відображає сучасний розвиток малих підприємств в 
Україні та стан розвитку малого підприємництва в Одеському регіоні. 

За допомогою отриманого практичного матеріалу при проходженні 
практики треба надати аналіз оподаткування малих форм власності. Задля 
розробки власних пропозицій треба використовувати різні економіко-
математичні методи. 

 У кінці дослідження необхідно вказати про переваги та недоліки 
функціонування спрощеної  системи оподаткування в Україні та про її 
значення щодо розвитку малих підприємств країни. 

Запропонування конкретних заходів щодо вдосконалення діючої 
системи оподаткування малого бізнесу в Україні повинно ґрунтуватися на 
науково-практичних матеріалах зарубіжних та вітчизняних науковців.  

 
76. Становлення системи місцевих податків в Україні в умовах 

ринкових відносин 



      Розглянути розвиток місцевого оподаткування від часу становлення 
податкової системи взагалі та до її впровадження за сучасних умов в Україні. 
Проаналізувати ступінь можливої податкової ініціативи місцевих органів 
влади, тобто рівень їх впливу на сферу місцевих податків і зборів. На базі 
зарубіжного та вітчизняного досвіду розробити класифікацію місцевих 
податків і зборів. Розглянути їх значення, основні напрямки вдосконалення 
системи місцевих податків. Охарактеризувати вплив міжбюджетних відносин 
на формування цієї системи. 

 
77. Становлення та розвиток державного фінансового контролю в 

Україні 
      Дослідити суть і значення державного фінансового контролю в умовах 
переходу до ринкових умов господарювання для забезпечення ефективного 
управління фінансовими ресурсами підприємницьких структур та держави. 
Навести трактування поняття фінансового контролю, що дозволяє виявити 
його специфічне місце серед інших видів контролю. Обґрунтувати методичні 
основи здійснення державного фінансового контролю за діяльністю 
підприємницьких структур, зокрема, за збереженням і використанням 
основних фондів. Розробити пропозицій щодо організації обліку основних 
фондів. Довести необхідність максимального наближення фінансового і 
податкового обліку. Розкрити суть та чинники тінізації економіки і 
запропонувати непрямі методи фінансового контролю за тіньовою 
економічною діяльністю, а також комплекс заходів щодо протидії даній 
діяльності.  
 

78. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні 
      Обґрунтувати концептуальні засади теорії міжбюджетних відносин та їх 
організації. Дослідити процес становлення та розвитку міжбюджетних 
відносин в Україні. Проаналізувати вплив основних чинників на становлення 
та розвиток міжбюджетних відносин. Виявити основні етапи та тенденції, 
визначити основні проблеми розвитку міжбюджетних відносин в Україні та 
розробити пропозиції щодо подальшого їх реформування в контексті 
зарубіжного досвіду організації цих відносин, а також особливостей 
нинішнього етапу розвитку економіки України. 

 
79. Становлення та розвиток ринку місцевих запозичень в Україні 

      Проаналізувати проблеми розвитку теорії комунального кредиту та ринку 
муніципальних запозичень, а також об'єктивні передумови та особливості 
становлення даного ринку в Україні. Класифікувати форми зазначеного 
кредиту, види муніципальних облігацій, форми забезпечення муніципальних 
запозичень, проекти, що фінансуються за їх рахунок. Визначити основні 
елементи організації ринку муніципальних запозичень та ризики його 
функціонування, розробити рекомендації щодо подальшого розвитку в 
Україні. 

 



80.  Тіньова економіка: закономірності, механізм функціонування, 
методи оцінки 

Визначити тіньову економіку як економічне явище, сформулювати основні 
передумови та наслідки тіньової економіки. Проаналізувати методичні 
рекомендації щодо визначення рівня тіньової економіки. Дослідити основні 
показники та методи розрахунку показників тіньової економіки для 
визначення її рівня у співвідношенні до офіційного ВВП.  Здійснити 
інтегральну оцінку рівня тіньової економіки в Україні.  Зробити обчислення 
рівня тіньової економіки за методом витрати населення – роздрібний 
товарооборот”,  за фінансовим методом. Сформулювати перспективи 
скорочення рівня тіньової економіки в Україні. 

 
81.   Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні 

       Провести дослідження теоретичних засад розвитку міжбюджетних 
відносин, визначити їх суть і основи організації, зокрема інструменти та 
методи їх упорядкування. Дати характеристику чинному розподілу 
повноважень між рівнями влади й управління та відповідному розмежуванню 
доходів (власних і закріплених) між бюджетами. Виявити позитивний і 
негативний вплив методу міжбюджетних трансфертів на розвиток місцевого 
самоврядування та визначити його місце у системі фінансового 
вирівнювання можливостей бюджетів різних рівнів. Обґрунтувати 
необхідність і запропонувати конкретні напрями вдосконалення організації 
системи міжбюджетних відносин в Україні, у тому числі шляхом 
узагальнення позитивного іноземного досвіду. 

 
82. Управління державним боргом 

      Розглянути теоретичні та практичні аспекти функціонування системи 
управління державним боргом через призму теоретичного осмислення цієї 
категорії. Визначити об'єктивну необхідність, суть, складові та специфіку 
становлення системи управління державним боргом на прикладі України. 
Здійснити комплексне дослідження причинно-наслідкових взаємозв'язків 
економічної та боргової політики країни. Розглянути причини та динаміку 
накопичення державного боргу, визначити стан боргового навантаження 
країни з застосуванням, прийнятих у світовій практиці, показників, а також 
проаналізувати причини та динаміку накопичення державного боргу в 
країнах, що розвиваються. Дослідити роль міжнародних фінансово-
кредитних організацій та міжнародних клубів кредиторів щодо врегулювання 
боргових криз. Визначити особливості, умови та специфіку застосування 
найбільш поширених у світовій практиці методів урегулювання. 
Обґрунтувати вплив функціонування системи управління державним боргом 
на економічну безпеку країни, визначити їх причинно-наслідкові 
взаємозв'язки. 

 
83. Управління формуванням неподаткових доходів  місцевого 

бюджету 



      Обґрунтувати та навести методичні рекомендації щодо вдосконалення 
управління формуванням місцевого бюджету неподатковими доходами, 
розробити напрями зміцнення ресурсної бази органів місцевого 
самоврядування. Розглянути суть і складники системи управління 
формуванням доходів місцевих бюджетів. Проаналізувати динаміку 
надходження неподаткових платежів у формуванні фінансових ресурсів 
органів місцевого самоврядування. Визначити суть і місце фінансового 
планування та державного контролю у системі управління формуванням 
неподатковими доходами місцевих бюджетів. Проаналізувати етапи розвитку 
системи державного фінансового контролю в Україні, подати теоретичне 
обґрунтування об'єктивної трансформації функцій цього контролю за умов 
ринкової економіки. За результатами аналізу основних показників діяльності 
Державної контрольно-ревізійної служби України визначити критерії та 
показники оцінки ефективності державного фінансового контролю. 
Запропонувати напрямки вдосконалення контрольної діяльності щодо 
зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів. 

 
84.  Управління формуванням та використанням фінансових 

ресурсів органів місцевого самоврядування 
У роботі необхідно обґрунтувати наукові підходи та запропонувати 

практичні заходи з удосконалення управління формуванням і використанням 
фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування (ОМС) в Україні. 
Дослідити теоретичні засади управління фінансовими ресурсами ОМС. 
Розкрити економічну суть фінансових ресурсів ОМС, показати їх роль у 
наповненні дохідної частини місцевих бюджетів. Розглянути практичний 
аспект формування та використання фінансових ресурсів ОМС та управління 
ними. Визначити перспективи розвитку управління фінансовими ресурсами 
на місцевому рівні. Проаналізувати структуру та динаміку надходження 
місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів. Обґрунтувати доцільність 
збільшення дохідної бази ОМС за рахунок покращання інвестиційної 
привабливості адміністративно-територіальної одиниці, підвищення ролі 
місцевих податків і зборів у місцевому бюджеті, вдосконалення методики 
зарахування надходжень від податку з доходів фізичних осіб. 

 
85.  Фінансові засади розвитку комунальної власності 

      У роботі необхідно дослідити теоретичні та практичні питання фінансів 
суб'єктів господарювання комунального сектора. Конкретизувати визначення 
поняття місцевого фінансового інституту комунальної власності, розкрити 
його роль у формуванні доходів і видатків місцевих бюджетів. Обгрунтувати 
принципи ефективного використання об'єктів комунальної власності 
органами місцевого самоврядування як фінансово незалежних 
господарюючих суб'єктів. Проаналізувати статистичні дані та принципи 
формування доходів і видатків місцевих бюджетів, пов'язаних з 
функціонуванням комунальної власності. Виокремити етапи становлення 
інституту комунальної власності у системі фінансів місцевого 



самоврядування. Запропонувати спосіб використання тарифної політики 
органами місцевого самоврядування як один із шляхів упровадження 
неприбуткової діяльності комунальних підприємств на відміну від 
дотаційної. 

 
86. Формування бюджетних коштів України в умовах ринкової 

трансформації економіки (теорія і практика) 
     Розглянути питання стосовно здійснення політики формування ринкової 
трансформації економіки України та її фінансові наслідки. Дослідити 
проблеми додержання принципів податкової політики у податковій системі 
України, концептуальні підходи щодо реформування податкової системи 
України, шляхи вдосконалення механізмів оподаткування. Проаналізувати 
питання детінізації економіки як засобу мобілізації доходів держави. 

 
87. Формування місцевих бюджетів у механізмі  бюджетного 

регулювання 
      Розкрити економічну суть місцевих бюджетів як складової системи 
соціально-економічного розвитку, яка полягає у сукупності фінансово-
економічних відносин, що виникають у процесі перерозподілу валової 
доданої вартості регіону з метою формування та використання фінансових 
ресурсів територіальних громад, спрямованих на соціальне забезпечення й 
економічне зростання адміністративно-територіальних одиниць. Узагальнити 
та систематизувати досвід країн з розвинутою ринковою та перехідною 
економікою з питань функціонування місцевих бюджетів: виявити ступінь 
бюджетної централізації, динаміку структури дохідної та видаткової частин 
бюджету. Визначити вплив податкового навантаження на формування 
дохідної частини бюджету й економічний розвиток області та її 
адміністративно-територіальних одиниць у відповідній валовій доданій 
вартості на реальні сумарні надходження до зведеного бюджету та на 
реальну валову додану вартість. Виявити роль системи регулювання 
міжбюджетних відносин у економічному зростанні області та її 
адміністративно-територіальних одиниць, взаємозв'язок видаткової частини 
місцевих бюджетів області та показника валової доданої вартості районів і 
міст обласного підпорядкування на відповідному відрізку часу та з лагом у 
часі. 

 
88. Формування і виконання місцевих бюджетів у регіонах з 

обмеженими фінансовими ресурсами 
      Дослідити теоретичні та методологічні засади формування та реалізації 
місцевих бюджетів у регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами. 
Обґрунтувати суть фінансових ресурсів та причини їх обмеженості. Розкрити 
роль даних бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку 
регіонів. Проаналізувати доходи та видатки місцевих бюджетів, а також 
визначити принципи їх формування та розкрити форми та методи 
формування прибуткової частини. Висвітити міжбюджетні відносини у 



системі регулювання місцевих бюджетів. Показати розвиток фінансової 
ініціативи місцевих органів влади у процесі формування та виконання 
місцевих бюджетів. Обґрунтувати значення казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів. Розробити економіко-математичну модель залежності 
доходів і видатків. 

 
89. Формування і розвиток системи місцевих податків і зборів в 

Україні 
       Навести шляхи вдосконалення процесу проведення моніторингу та 
аналізу економічного середовища для розширення бази місцевого 
самоврядування. Уточнити методику формування доходної частини 
бюджетів місцевого самоврядування за рахунок місцевих податків і зборів та 
аналізу інформаційно-аналітичної системи для забезпечення повного та 
своєчасного надходження місцевих податків і зборів. Обґрунтувати напрямки 
реалізації нових методологічних підходів щодо впровадження у податкових 
органах єдиної технології приймання та обробки документів податкової 
звітності платників місцевих податків і зборів з урахуванням різних способів 
надходження документів. Навести пропозиції щодо внесення змін і 
доповнень до проекту Податкового кодексу України та інших законодавчих 
актів регулювання порядку оподаткування місцевими податками та зборами 
для зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування. 

 
90. Особливості застосування податку на додану вартість у 

сільському господарстві 
        Розглянути теоретичні засади функціонування податку на додану 
вартість. Узагальнити складові об'єкта оподаткування (доданої вартості). 
Визначити умови ефективного функціонування податку в податковій системі 
та особливості реалізації функцій податку на додану вартість у цілому і, 
зокрема, у сільському господарстві. Провести аналіз етапів становлення 
даного податку в податковій системі України. Дослідити механізм 
справляння та спеціальні режими оподаткування ПДВ сільськогосподарських 
товаровиробників, виявити їх недоліки. Обґрунтувати основні напрямки 
вдосконалення механізму стягнення податку на додану вартість з метою 
посилення стимулюючої ролі податку на розвиток сільського господарства. 
 

91. Фінанси природокористування 
       Розкрити теоретичні основи фінансів, фінансово-економічні категорії 
природокористування, фінансові інструменти сучасної політики сталого 
розвитку (кредитування, інвестування, інвестиційне податкове стимулювання 
тощо), особливості фінансів природокористування в аграрній сфері. 
Встановити необхідність теоретичного переосмислення існуючої моделі 
фінансової системи, її вдосконалення для того, щоб вона була спроможна не 
тільки безперебійно та ефективно обслуговувати весь економічний оборот 
відповідно поточним потребам нової ринкової економіки, а і сприяла б 
сталому розвитку суспільства України у гармонії з екологією.  



 
92. Фінанси соціальної сфери в період переходу економіки України 

до ринкових відносин 
       Дослідити методологічні та організаційні основи системи фінансування 
соціальної сфери в Україні. Обґрунтувати роль і місце соціальної сфери в 
економіці держави, у створенні ВВП. Розробити модель фінансового 
забезпечення соціальної сфери на основі узагальнення досвіду країн з 
розвинутою ринковою економікою у галузі соціальної політики. Визначити 
специфіку використання комерційного розрахунку на підприємствах 
соціальної інфраструктури. Обґрунтувати підхід до реального визначення 
тарифів на послуги соціальної сфери, у процесі якого мінімізоване частку 
прибутку. Дати рекомендації щодо формування структури ціни на послуги 
соціальної сфери. 

 
93. Фінансова політика забезпечення інноваційного  розвитку 

України 
       Розглянути теоретичні засади, роль, завдання та цілі фінансової політики 
держави в контексті інноваційного розвитку з метою забезпечення 
стабільного економічного зростання в довготерміновій перспективі. 
Визначити підходи та принципи щодо формування фінансової політики 
інноваційного розвитку України та шляхи її реалізації. Оцінити сучасний 
стан, структуру та складові механізму фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку. Проаналізувати проблеми і тенденції використання 
наступних джерел фінансування інноваційної сфери: державного 
фінансування, запозичених і залучених фінансових ресурсів, власних коштів 
суб'єктів господарювання. Висвітити багатоаспектність фінансового ринку в 
механізмі фінансового забезпечення інноваційного процесу. Розглянути стан 
інноваційної інфраструктури та оцінити вплив її розвитку на створення умов 
для фінансування та комерціалізацію науково-технічних розробок. 
Окреслити напрями вдосконалення податкової політики як інструменту 
фінансового стимулювання інноваційного розвитку. Навести концептуальні 
рекомендації щодо залучення фінансово-кредитних інститутів до 
фінансування інноваційних проектів. 
 

94. Фінансова система України (теоретико-методологічні 
аспекти) 

       Розкрити сутність, принципи структуризації та механізм 
функціонування фінансової системи України. Визначити фінансові 
протиріччя та запропонувати системні засоби їх урівноваження. 
Систематизувати моделі фінансових відносин у суспільстві та інструментарій 
фінансового впливу на темпи та пропорції соціально-економічного розвитку. 
Визначити проблеми макроекономічного рівня фінансової системи. 
Розглянути передумови та чинники побудови ефективного механізму 
бюджетування й обґрунтувати наукові засади формування й удосконалення 
податкової системи України. Дослідити реструктуризаційні процеси, що 



відбуваються у вітчизняній фінансовій системі у трансформаційний період та 
визначити завдання і напрями структурно-інтегрованої фінансової політики. 
Дати оцінку впливу на розвиток національної фінансової системи 
взаємовідносин з міжнародними фінансовими інституціями. 

 
95. Оподаткування митної вартості товарів 

Дослідити місце та роль митної вартості у системі митно-тарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни. Розкрити економічний 
зміст поняття "митна вартість" і проаналізувати функції, шляхом яких вона 
реалізується. Розглянути інформаційне забезпечення визначення та контролю 
митної вартості товарів. Висвітлити сучасний стан та обґрунтувати практичні 
рекомендації щодо вдосконалення фінансових оцінок і контролю митної 
вартості товарів. Дослідити механізм оподаткування митної вартості в 
Україні. Проаналізувати зарубіжний досвід оподаткування митної вартості. 
Запропонувати механізм підвищення ефективності оподаткування митної 
вартості товарів. 

 
96. Фінансові ресурси місцевого самоврядування 

Дослідити теоретичні засади формування фінансових ресурсів місцевого 
самоврядування. Особливо увагу приділено вивченню та узагальненню 
практики законодавчого оформлення органів місцевого самоврядування з 
визначенням статусу та повноважень відповідно до їх рівня. Наведено 
принципи розмежування функцій та завдань державної влади по вертикалі 
між центром і місцевими рівнями. З'ясовано загальний рівень фінансового 
забезпечення місцевого самоврядування. Обґрунтувати пропозиції щодо 
підвищення рівня фінансового забезпечення органів місцевої влади всіх 
рівнів. Розглянути методичні підходи щодо формування місцевих фінансів та 
їх використання, перспектив зміцнення фінансів місцевого самоврядування. 
Запропонувати моделі та формульний підхід щодо визначення ємності 
місцевої податкової бази.  

 
97. Фіскальний потенціал України та ефективність справляння 

податків 
Розкрити концептуальні засади фіскального потенціалу держави, зважаючи 

на еволюцію державотворення та податкових технологій. Обґрунтувати роль 
і значення мультифакторного феномену неповної сплати податків і 
податкових деліктів у контексті загрози національній економічній безпеці. 
Здійснити критичний аналіз вітчизняних фіскально-контрольних технологій і 
визначити позитиви світової фіскальної практики для України з урахуванням 
податкової конкуренції. Запропонувати практичні методи інтенсифікації 
профілактики податкових зловживань. Розробити рекомендації щодо 
підвищення ефективності справляння податків в Україні. 

 
98.  Шляхи реформування податкової системи України в 

трансформаційний період 



 Дослідити еволюцію теорій оподаткування економіки, узагальнити 
теоретичні засади формування податкової політики та впливу податків на 
макро- і мікропроцеси в економіці. Проаналізувати стан і тенденції розвитку 
національної податкової системи та дати оцінку ефективності податкової 
політики в Україні у роки незалежності. Сформулювати основні 
загальноприйняті принципи проведення податкових реформ у зарубіжних 
країнах і визначити, які з них доцільно запровадити під час реформування 
податкової системи в Україні. Виявити недоліки сучасного стану податкової 
реформи в Україні, обґрунтувати напрями подальшого розвитку реформи. 
Розробити практичні рекомендації щодо основних напрямів реформування 
даної системи з урахуванням світового досвіду. 

 
 
 

99.  Інтеграція податкової системи України до європейського 
економічного простору 

       Дослідити теоретичні та практичні питання інтеграції податкової 
системи України до європейського економічного простору. Розкрити 
економічну суть податків за умов сучасних інтеграційних процесів, що 
відбуваються в світогосподарських зв'язках, яка полягає в посиленні впливу 
податків на темпи і пропорції економічного розвитку. Дослідити 
організаційно-економічні основи гармонізації податкових систем у 
розвинутих країнах - учасницях Європейського Союзу з метою забезпечення 
захисту національних економік і добробуту громадян окремих країн від 
необґрунтованого міждержавного перерозподілу ВВП. Обґрунтувати 
необхідність розширення бази оподаткування, зниження податкового 
навантаження, врахування сучасних тенденцій розвитку податкових систем 
зарубіжних країн. Сформулювати вихідні позиції щодо трансформації 
прямого і непрямого оподаткування в Україні, визначити її етапи. 
 

100. Сучасний стан та перспективи розвитку страхового 
ринку України 
Розкрити економічну природу страхового ринку та відносин, що 

виникають при здійсненні операцій зі страхування, дати характеристику 
об’єкта та суб’єктів страхування. Визначити структурні елементи страхового 
ринку та дати їх стислу характеристику. Дослідити основні тенденції, що 
виникають у розвитку страхового ринку України та зарубіжних країн. 
Виконати фінансовий аналіз діяльності страховика ( на прикладі страхової 
компанії) та визначити основні чинники, які впливають на його фінансовий 
стан. Узагальнити світовий досвід функціонування страхових ринків та 
визначити перспективи розвитку українського страхового ринка. 
Запропонувати заходи щодо підвищення ефективності функціонування 
страхового ринку України 

 
101. Система пенсійного забезпечення в Україні 



Визначити економічний зміст,  необхідність та склад системи пенсійного 
забезпечення. Дослідити еволюцію розвитку системи пенсійного 
забезпечення в Україні та зробити порівняльний аналіз із зарубіжними 
системами. Проаналізувати недоліки та достоїнства існуючої системи 
пенсійного забезпечення в Україні. Здійснити аналіз фінансового стану 
системи пенсійного забезпечення в Україні (на прикладі діяльності 
відділення Пенсійного фонду). Визначити основні етапи пенсійної реформи 
та спрогнозувати можливі наслідки їхнього впровадження. Надати  
практично-орієнтовані рекомендації щодо вдосконалення системи пенсійного 
забезпечення в Україні. 

 
102. Тенденції та проблеми інвестиційної діяльності 

страхових компаній в Україні 
       Розкрити економічний зміст та природу інвестиційної діяльності. Дати 
характеристику структурним елементам інвестиційного ринку. Визначити 
специфіку страхової діяльності та роль страховика на інвестиційному ринку. 
Проаналізувати основні тенденції у інвестиційній діяльності страховиків в 
Україні ( на прикладі страхової компанії) та порівняти з напрямками 
інвестування фінансових ресурсів зарубіжними страховиками. 
Сформулювати основні проблеми, які виникають у ході  інвестиційної 
діяльності страховиків в Україні. Запропонувати заходи щодо підвищення 
ефективності інвестиційної діяльності страховиків. 
 

103. Недержавне пенсійне страхування: стан та 
перспективи розвитку 

       Розкрити економічний зміст пенсійного страхування, його необхідність 
та завдання, роль держави у створенні системи пенсійного забезпечення. 
Дати характеристику системи пенсійного забезпечення в Україні, 
визначивши проблемні питання, порівняти з пенсійними системами 
зарубіжних країн. Проаналізувати тенденції розвитку системи пенсійного 
забезпечення в Україні, оцінити вплив факторів, які визначають розвиток 
пенсійного забезпечення. Дати рекомендації щодо вдосконалення механізму 
пенсійного забезпечення  з урахуванням світових тенденцій.  
 

104. Управління фінансовим результатом суб’єкта 
підприємницької діяльності (підприємства, банку, страховика) 

Розкрити економічний зміст категорії «фінансовий результат» та узагальнити 
різні погляди на цю категорію. Дати теоретичні засади формування системи 
управління фінансовим результатом суб’єкта господарювання (підприємства, 
банку, страховика). Визначити методичні підходи до аналізу фінансового 
результату підприємства.  Проаналізувати основні чинники, які впливають на 
формування і використання фінансового результату підприємства (на 
прикладі конкретного суб’єкта господарювання). На основі узагальнення 
теоретичних наробок з цієї проблематики, отриманих результатів аналізу, 



зарубіжного досвіду, дати пропозиції щодо підвищення ефективності 
управління фінансовим результатом підприємства.  

 
105. Фінансові ресурси суб’єкта господарювання (підприємства, 

банку, страховика): принципи використання та управління 
Узагальнити теоретичні підходи до визначення економічної сутності 

поняття фінансові ресурси суб’єкта господарювання. Дослідити теоретичні 
засади використання та управління фінансовими ресурсами суб’єкта 
господарювання. На основі зібраного статистичного матеріалу, 
використовуючи систему оціночних показників стану фінансових ресурсів 
конкретного суб’єкта господарювання, з’ясувати, які чинники найбільш 
впливають на формування цих фінансових ресурсів. Узагальнюючи 
теоретичні здобутки та результати аналізу, дати рекомендації щодо 
підвищення ефективності управлінням фінансовими ресурсами  суб’єкта 
господарювання. 
 
 
 

106. Фіскальна політика України на регіональному рівні 
       Теоретично обґрунтувати суть поняття та генезис фіскальної політики в 
Україні на підставі концептуальних засад регіонального розвитку. 
Запропонувати умови та фактори формування та розподілу фінансових 
ресурсів місцевого самоврядування в Україні та адміністративно-
територіальних одиницях. Розглянути проблеми фінансового вирівнювання 
регіонів та запропонувати шляхи їх вирішення. Розрахувати показники 
регіонального фіскального потенціалу з метою збалансованості рівня 
бюджетної забезпеченості регіонів і муніципальних утворень. Висвітити 
напрями трансформації та розбудови регіональної фіскальної політики з 
урахуванням впливу регіонального фіскального інструментарію на ієрархію 
заходів територіального розвитку. Удосконалити механізм структурної 
перебудови бюджетно-податкового регулювання на центральному та 
місцевому рівнях, зважаючи на підходи, умови та методи регіональної, 
економічної, фіскальної, психологічної та протекціоністської політик. 
Розглянути модель прогнозування місцевих податків та зборів, яка може 
слугувати базою для аналогічного прогнозу інших платежів, що надходять до 
місцевих бюджетів, а також забезпечує високу ефективність прогнозування у 
розвитку регіональної фіскальної політики. 
 


