
ТЕМИ    РЕФЕРАТІВ 

1. Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів. 

2. Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок зі світовим економічним 

середовищем. 

3. Глобалізація фінансового ринку і фінансова революція. 

4. Поняття валютної системи та її види. 

5. Основні елементи національної валютної системи. 

6. Валюта та валютні цінності. Класифікація валют. 

7. Міжнародні розрахункові грошові одиниці. Конвертованість валют. 

8. Фінансові ресурси світу та механізм їх перерозподілу. 

9. Міжнародні фінансові центри. 

10.Передумови створення сучасних валютних ринків та їх особливості. 

11.Функції, основний товар та суб’єкти валютних ринків. 

12.Структура, обсяги та розвиток валютного ринку. 

13.Форми міжнародних розрахунків та механізми валютного ринку. 

14.Поняття та класифікація валют-них операцій. 

15.Котирування валют та його види. 

16.Роль міжнародного кредиту в процесі відтворення. Форми міжнародного 

кредиту. 

17.Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні оператори. 

18.Структура міжнародних інвестицій. 

19.Міжнародні портфельні інвестиції. 

20.Перешкоди для іноземних інвестицій. 

21.Євроринок. Євровалюта. 

22.Ринок євровалют та його специфічні характеристики.  Реінжиніринг бізнес-

процесів . 

23.ТНК та їх фінанси і фінансова політика. 

24.Пряме зарубіжне інвестування. Мотивація прямого зарубіжного 

інвестування ТНК. 

25.Декомпозиція ризиків ТНК. 

26.Зарубіжні підрозділи ТНК: форми, джерела та параметри їх фінансування. 



27.Взаємовідносини філій ТНК з головною фірмою. Фінансові зв’язки 

системи ТНК. 

28.Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади. 

29.Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародних операцій. 

30.Типи, види та форми міжнародних розрахунків. 

31.Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ. 

32. Фактори, що впливають на стан платіжного балансу. 

33.Оцінка позицій платіжного балансу. 

34.Міжнародне фінансове право. 

35.Норми та джерела міжнародного права у сфері міжнародних фінансів. 

36.Світовий борг та світова економіка. 

37.Криза світової заборгованості. 

38.Геополітика світового боргу. 

39.Боргові стратегії країн. Показники зовнішнього боргу. 

40.Платіжний баланс України та оцінка його позицій. 

41. Діяльність банків країн – учасниць ЄС на світовому 

фінансовому ринку. 

42. Діяльність банків США на світовому фінансовому ринку. 

43. Діяльність банків Японії на світовому фінансовому ринку 

44. Золото у структурі офіційних золотовалютних резервів 

розвинутих країн 

45. Операції із золотом на міжнародних фінансових ринках 

46. Офшорні банківські зони та їх роль у міжнародних відносинах 

47. Процес глобалізації світового фінансового ринку 

48. Сучасні тенденції розвитку ринків золота у світі 

49. Характеристика найбільших світових ринків золота 

50. Валютна політика країн Центрально-Східної Європи в 

процесі інтеграції до ЄС. 

51. Вплив євро на розвиток країн Центральної та Східної Європи. 

52.  Євро і національна валютно-фінансова система України 



53. Національна валютна система України. 

54. Паритет валют та його форми. 

55. Еволюція від Ямайської валютної системи до сучасної світової валютної 

системи. 


