
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

з курсу “Податкова система” 

1. Акцизний податок: виникнення, природа, вітчизняні реалії. 

2. Фіскальні та регулюючі ефекти акцизного податку. 

3. Вплив місцевих податків та зборів на формування місцевих бюджетів. 

4. Вплив податків на господарську діяльність підприємств. 

5.   Фіскальне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств. 

6. Вплив системи оподаткування на інвестиційну діяльність. 

7. Вплив системи оподаткування на фінансовий стан підприємств. 

8. Екологічне оподаткування: стан та перспективи розвитку. 

9. Майнове оподаткування: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід. 

10. Мито як регулятор зовнішньоекономічної діяльності. 

11. Місцеві податки і збори: вітчизняна практика та зарубіжний досвід. 

12. Місцеві податки і збори: регіональний аспект. 

13. Податковий контроль та напрями підвищення його ефективності. 

14. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. 

15. Оподаткування підприємницької діяльності в Україні. 

16. Оподаткування прибутку підприємств в Україні: стан та перспективи. 

17. ПДВ в системі непрямого оподаткування. 

18. Податкові пільги та їх роль у розвитку підприємства. 

19. Податки як інструмент бюджетного регулювання. 

20. Податкова політика України на сучасному етапі. 

21. Розвиток податкової системи України в  ринкових умовах. 

22. Податковий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку.  

23. Податок на доходи фізичних осіб в системі оподаткування особистих 

доходів громадян. 

24. Фіскальні та регулюючі ефекти оподаткування ПДВ. 

25. Соціально-регулятивний потенціал системи прямого оподаткування. 

26. Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи 

розвитку. 

27. Стан та перспективи майнового оподаткування в Україні. 

28. Оподаткування доходів юридичних осіб: вітчизняна та зарубіжна 

практика. 

29. Рентна плата в системі оподаткування України. 

30. Система адміністрування податків в органах ДФС України. 

31. Роль податків у фінансовій системі України. 

32. Становлення та напрями модернізації державної фіскальної служби 

України. 

33.  Спрощена система оподаткування, обліку та звітності: вітчизняна 

практика та зарубіжний досвід. 

34. Порівняльна характеристика загальної та альтернативних систем 

оподаткування в Україні. 

35. Принципи побудови та шляхи реформування податкової системи 

України. 



36. Податки на споживання в Україні: фіскальні ефекти та цінові наслідки. 

37. Європейський досвід екологізації податкової системи. 

38. Облікові технології в адмініструванні податків в Україні. 

39. Теоретичні і практичні аспекти адміністрування податків в Україні. 
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