
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З ПРЕДМЕТУ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ ТА 

МАЛОГО БІЗНЕСУ» 

 

1. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його 

стабілізації 

2. Фінансовий стан підприємства та шляхи його оздоровлення 

3. Забезпечення фінансової стійкості  підприємства  

4. Організація розрахунків підприємств з суб'єктами виробничих відносин 

5. Джерела формування та ефективність використання фінансових ресурсів 

підприємств  

6. Напрями та ефективність інвестиційної діяльності підприємств  

7. Організація розрахунків з використанням векселя  

8. Джерела відтворення фінансових ресурсів підприємств  

9. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємств  

10. Джерела формування та використання прибутку підприємств  

11. Фінансове планування підприємств та напрями його вдосконалення  

12. Оцінка фінансової стійкості підприємства  

13. Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва  

14. Оцінка ефективності капітальних інвестицій 

15. Формування та використання фінансових ресурсів суб'єктів 

господарювання  

16. Формування та ефективність використання оборотних засобів 

підприємства  

17. Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий 

стан підприємства  

18. Бюджетування як метод управління оборотним капіталом підприємства  

19. Фінансові аспекти формування основного капіталу підприємства  

20. Джерела формування основного капіталу промислових підприємств  

21. Фінансування відтворення основного капіталу підприємств та шляхи його 

поліпшення 

 



22. Зовнішні канали фінансування формування основного капіталу 

підприємств та перспективи їх застосування  

23. Роль банків у формуванні фінансових ресурсів товаровиробників 

24. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств  

25. Роль фінансового планування в системі управління підприємством  

26. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства  

27. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств  

28. Фінансове оздоровлення підприємства в період банкрутства  

29. Непрямі податки та їхній вплив на економіку  

30. Податок на додану вартість і його роль у формуванні доходів бюджету  

31. Стан акцизного оподаткування та перспективи його розвитку в Україні  

32. Роль майнових податків у формуванні доходів місцевих бюджетів  

33. Майнове оподаткування в Україні та перспективи його розвитку  

34. Земельне оподаткування в Україні та перспективи його розвитку  

35. Роль прибуткових податків у формуванні доходів місцевих бюджетів  

36. Прибуткове оподаткування підприємств та перспективи його розвитку  

37. Оподаткування прибутку підприємств та шляхи його вдосконалення  

38. Оподаткування малого бізнесу в Україні: стан та перспективи розвитку  

39. Податкове регулювання доходів суб'єктів малого підприємництва та 

перспективи його розвитку  

40. Роль малого підприємництва у формуванні доходів місцевих бюджетів  

41. Спрощена система оподаткування та перспективи її розвитку в Україні  

42. Роль податків у формуванні фінансів місцевих податків  

43. Податкове регулювання доходів фізичних осіб та шляхи його 

вдосконалення  

44. Ресурсні платежі в системі фінансового регулювання раціонального 

природокористування (на прикладі регіону, суб'єкта підприємницької 

діяльності) 

45. Ресурсні платежі та їх роль у формуванні доходів бюджету  

46. Роль податків у розвитку підприємництва в Україні  



47. Оподаткування банківської діяльності  

48. Оподаткування діяльності страхових компаній  

49. Механізм кредитування малого бізнесу та напрями його вдосконалення  

50. Лізинговий кредит та перспективи його розвитку 

51. Факторинг як альтернативна форма кредитування підприємств  

52. Кредитування фізичних осіб та перспективи його удосконалення 

53. Напрями розвитку партнерських форм кредитування в сучасних умовах 

54. Нові форми комерційного кредитування та перспективи їх розвитку 

55. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 

56. Організація короткотермінового кредитування підприємств 

57. Розвиток довгострокового банківського кредитування підприємств 

58. Шляхи вдосконалення лізингових операцій 

59. Банківське кредитування підприємств та шляхи його вдосконалення 

60. Організація та перспективи розвитку іпотечного кредитування в України 

61. Управління кредитним портфелем комерційного банку  

62. Банківське кредитування підприємств 

63. Формування ресурсів комерційних банків  

64. Кредитування населення на споживчі потреби  

65. Розвиток довгострокового банківського кредитування підприємств 

 


