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Теми неординарного характеру 

1. Деформована фінансова модель ведення бізнесу в Україні. 
2. Фінансово-кредитний механізм охорони навколишнього середовища. 
3. Розвиток фінансової інфраструктури суспільства. 
4. Декапіталізація фінансового сектора і перспективи відновлення кредитування підприємств. 
5. Фінансові кризи в контексті циклічності економічного розвитку. 
6. Інновації у фінансовій сфері. 
7. Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків. 
8. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні. 
9. Фінансово-економічні трансформації аграрного сектора економіки України. 
10. Фінансове забезпечення інноваційних проектів у аграрному секторі економіки України. 
11. Видатки державного бюджету як інструмент розвитку аграрного сектору економіки України. 
12. Перспективи державної фінансової підтримки виробництва органічної продукції в Україні. 
13. Державне стимулювання інноваційної активності у аграрному секторі економіки. 
14. Акціонування як ефективний хедж проти інфляції. 
15.  Фінансові аспекти дерегуляції АПК. 
16. Забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств на основі раціонального 

землекористування. 
17. Формування стратегії сталого розвитку фермерських господарств. 
18. Механізм фінансування розвитку аграрних підприємств. 
19. Роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування 
20. Розвиток оподаткування нерезидентів в Україні та світі 
21. Податкова культура як основа добробуту держави 
22. Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави 
23. Податкове консультування в системі гармонізації податкових відносин 
24. Податкове адміністрування в управлінні фінансами транснаціональних компаній 
25. Зарубіжний досвід податкового регулювання та можливості його застосування в Україні 
26. Теорія та практика використання податкових преференцій в Україні 
27. Глобалізація та розвиток податкової системи України в контексті євро інтеграційних процесів 

 
Теми інноваційного характеру 

1. Роль фінансової аналітики в обслуговуванні боргових зобов’язань державного бюджету України. 
2. Управління фінансовим ризиком у сільському господарстві: європейський досвід та вітчизняна 

практика. 
3. Фінансовий потенціал аграрного сектору економіки ( на прикладі області …). 
4. Програмно-цільовий метод формування та виконання бюджетів (на прикладі державного або 

місцевого бюджетів). 
5. Фінанси місцевого самоврядування: стан, проблематика і перспективи розвитку. 
6. Фінансові стимули розвитку регіонів України. 
7. Венчурне фінансування інвестиційних проектів. 
8. Фінансово-кредитні важелі у забезпеченні інвестиційного розвитку економіки України. 
9. Міжбюджетні відносини в Україні. 
10. Формування місцевих бюджетів в Україні. 
11.  Бюджетна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону. 
12.  Вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави. 
13.  Вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємства. 
14.  Вибір стратегії розвитку підприємства як засіб подолання кризових явищ. 
15.  Особливості мобілізації інвестиційних ресурсів підприємств шляхом емісії цінних паперів (у 

цілому або окремо в розрізі видів і типів цінних паперів). 
16.  Казначейська система виконання бюджету. 
17.  Фінансове забезпечення місцевих запозичень в умовах самоврядування. 
18.  Аналітичні рішення при формування фінансової політики підприємства. 
19.  Особливості управління фінансами індивідуальних і сімейних приватних підприємств. 
20.  Інвестиційний аналіз цінних паперів корпорації. 
21.  Стратегічне моделювання інвестиційної діяльності підприємства. 
22.  Місцеві бюджети в умовах децентралізації влади. 
23.  Фінансова система ЄС: виклики та перспективи для України. 
24.  Вплив глобалізації фінансів на розвиток корпоративного підприємства. 
25.  Напрямки інноваційного розвитку підприємства та джерела його фінансування. 
26. Фінансово-економічний механізм вексельних розрахунків в сільському  господарстві України: стан 

та перспективи розвитку. 
27. Управління розвитком фінансових відносин акціонерних товариств АПК. 
28. Формування потенціалу прибутковості сільськогосподарських підприємств. 



29. Податкова політика та її вплив на соціально-економічні процеси в державі 
30. Оптимізація оподаткування на підприємстві 
31. Податкове регулювання економічної безпеки в Україні та її удосконалення 
32. Розвиток податкової системи України в контексті євро інтеграційних процесів 
33. Вплив податкової політики на соціально-економічні процеси в Україні 
34. Роль місцевих податків і зборів у забезпеченні фінансової самостійності місцевих бюджетів в 

умовах децентралізації 
35. Соціально-фіскальні ефекти справлення податку на доходи фізичних осіб в Україні  
36. Непрямі податки та їх вплив на суспільний добробут 
37. Оптимізація оподаткування на підприємстві 
38. Податки на споживання фіскально-регулююча роль та проблеми функціонування. 

 
Теми фундаментального характеру 

1. Антикризове управління фінансовою діяльністю аграрного підприємства. 
2. Управління витратами підприємств. 
3. Управління грошовими потоками аграрних підприємств. 
4. Управління доходами аграрних підприємств. 
5. Управління капіталом підприємства. 
6. Управління ліквідністю аграрних підприємств. 
7. Управління оборотними активами аграрного підприємства. 
8. Управління платоспроможністю аграрного підприємства. 
9.  Управління прибутком аграрних підприємств. 
10.  Управління фінансовими ресурсами підприємства. 
11.  Фінансова санація аграрного підприємства. 
12.  Амортизаційна політика підприємства та оцінка її ефективності. 
13.  Аналіз фінансового стану підприємства: сучасна методологія та перспективні напрями її 

розвитку. 
14.  Антикризове фінансове управління підприємством. 
15.  Бюджетування в управління інвестиційною діяльністю підприємства. 
16.  Бюджетування в систему оперативного фінансового контролінгу. 
17.  Бюджетування в системі фінансового планування на підприємств (на прикладі окремих сфер 

діяльності). 
18.  Грошові розрахунки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства. 
19.  Дивідендна політика підприємства та напрями її удосконалення. 
20.  Дивідендна політика та її вплив на вартість підприємства. 
21.  Дивідендна політика та її вплив на формування і структуру капіталу підприємства. 
22.  Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу. 
23.  Діяльність інвестиційних інвесторів на фінансовому ринку (на прикладі окремих видів фінансових 

посередників). 
24. Емісійна політика підприємства при залученні позикового капіталу. 
25.  Емісійна політика підприємства. 
26.  Емісійна політика та її вплив на фінансову стійкість підприємства. 
27.  Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві. 
28.  Запобігання банкрутству в системі антикризового управління підприємством. 
29.  Інвестиційна стратегія підприємства та особливості її формування в сучасних умовах. 
30.  Інвестиційне планування на підприємстві. 
31.  Інвестиційне проектування в системі управління фінансами підприємства. 
32.  Інвестиційний менеджмент діяльності підприємств (фінансових посередників). 
33.  Управління інвестиційним процесом підприємств АПК. 
34.  Механізм формування і використання фінансових ресурсів підприємств АПК. 
35.   Фінансове планування та прогнозування діяльності аграрних підприємств. 
36.  Фінансове забезпечення аграрних підприємств. 
37.  Фінансове забезпечення агрохолдингів України. 
38.  Бюджетне фінансування підприємств АПК. 
39.  Фінансово-кредитне забезпечення діяльності підприємств АПК. 
40.  Лізингові відносини у забезпеченні підприємств АПК. 
41.  Управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств. 
42.  Управління інвестиційною діяльністю підприємств АПК. 
43.  Інвестиційна привабливість аграрного сектору економіки України. 
44.  Залучення іноземних інвестицій в економіку АПК. 
45.  Кредитування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері. 
46.  Інвестиційні фонди на ринку цінних паперів. 
47. Короткострокова фінансова стратегія підприємства. 
48.  Корпоративна фінансова стратегія підприємства. 
49.  Корпоративні цінні папери як інструменти залучення фінансових ресурсів. 
50.  Менеджмент фінансової санації підприємства. 
51.  Особливості організації фінансового менеджменту інвестиційної компанії, кредитної спілки, 

лізингової компанії. 



52.  Оцінка акціонерного капіталу та вартості компанії. 
53.  Оцінка ефективності управління активами підприємства. 
54.  Оцінка ефективності управління пасивами підприємства. 
55.  Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту та оцінка його ефективності. 
56.  Розробка інвестиційної стратегії підприємства. 
57.  Розробка фінансової стратегії підприємства. 
58.  Санаційний аудит і фінансове забезпечення санації підприємств. 
59.  Стан і напрямки розвитку ринку корпоративних цінних паперів. 
60.  Стратегічне фінансове планування на підприємстві та напрямки його вдосконалення. 
61.  Управління борговими зобов’язаннями підприємств. 
62.  Фінансовий контролінг на підприємств. 
63.  Фінансовий менеджмент в акціонерних товариствах. 
64.  Фінансовий механізм забезпечення рентабельної роботи підприємства. 
65.  Фінансовий механізм реструктуризації підприємства. 
66.  Фінансові ризики суб’єктів господарювання та управління ними. 
67.  Забезпечення фінансової безпеки підприємств. 
68.  Стратегія фінансового розвитку малого підприємства. 
69.  Особливості фінансового менеджменту державного підприємства та напрями його 

удосконалення. 
70.  Механізм та джерела інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства. 
71.  Управління дебіторською заборгованістю підприємства та напрями оптимізації її структури. 
72.  Управління кредиторською заборгованістю аграрних підприємств. 
73. Аналітична оцінка інвестиційної привабливості підприємства. 
74.  Інтегроване управління фінансовими ризиками підприємства. 
75.  Державний фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів в Україні. 
76.  Бюджетний процес в Україні та шляхи його вдосконалення. 
77.  Управління фінансами державних підприємств. 
78.  Організація фінансового контролю на підприємстві. 
79.  Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні. 
80. Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів. 
81. Організація внутрішнього контролю в системі управління фінансовими потоками підприємств. 
82. Фінансовий контроль діяльності сільськогосподарських підприємств. 
83. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва на засадах контролінгу. 
84. Планування та контроль витрат в управлінні фінансами підприємства.  
85. Адміністрування податків в Україні 
86. Податкові перевірки у системі податкового контролю 
87. Функціонування державного податкового менеджменту в Україні 
88. Податкове регулювання діяльності юридичних осіб в Україні 
89. Фіскальні та регулюючі механізми справляння мита в Україні 
90. Податковий менеджмент системи державного управління  
91. Розвиток системи оподаткування в Україні 
92. Оподаткування в системі державного регулювання економіки України 
93. Податкове регулювання доходів місцевих бюджетів України 
94. Податкове регулювання в системі управління національного господарства 
95. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та шляхи його реформування 
96. Мито, як регулятор зовнішньо-економічної діяльності 
97. Податковий контроль і його роль у виконанні  бюджету 
98. Розвиток екологічного оподаткування 
99. Механізм оподаткування банківської діяльності в Україні 
100. Податкове регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств 
101. Формування та реалізація податкової політики в Україні 
102. Організація податкового контролю в органах Державної фіскальної служби 
103. Фіскальні та регулюючі аспекти акцизного регулювання 
104. Розвиток непрямого оподаткування в Україні 
105. Ефективність справляння місцевих податків і зборів в Україні 
106. ПДВ в системі оподаткування 
107. Функціонування державного податкового менеджменту в Україні 
108. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування 
109. Непрямі податки та їх вплив на суспільний добробут 
110. Податкове стимулювання діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні 
111. Місце податків у забезпеченні економічного розвитку держави 
112. Податкова політика і фіскальний потенціал України 
113. Розвиток податкового менеджменту в Україні 
114. Розвиток спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємства 
115. Бюджетне та регулююче значення податку 
116. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування 


