
Тематика курсових робіт з дисципліни 

«Фінанси, гроші та кредит» 

 
1 Гроші у сучасній ринковій економіці 

2 Золото і сучасні гроші в економічному розвитку країни 

3 Золото в міжнародній валютно-фінансовій системі 

4 Концепції походження грошей 

5 Сучасний монетаризм і його вплив на грошово-кредитну політику 

6 Розвиток грошової системи в Україні 

7 Грошові агрегати у регулюванні грошового обігу 

8 Національний банк в сучасній грошовій системі України 

9 Інфляція та її вплив на соціально-економічний розвиток країни 

10 Інфляційні процеси та їх макроекономічне регулювання 

11 Грошова емісія та забезпечення її оптимізації 

12 Платіжний оборот в Україні: організація та перспективи розвитку 

13 Кредит: сутність, функції та сучасні форми прояву 

14 Становлення та розвиток кредитної системи України 

15 Конвертованість національної валюти та шляхи її досягнення 

16 Валютний курс: сутність, необхідність і методи його регулювання 

17 Фондовий ринок і проблеми його функціонування в Україні 

18 Проблеми розвитку фінансового посередництва в України 

19 Діяльність посередників на фінансовому ринку України 

20 Міжнародні фінансові організації та їх роль у економічному розвитку України 

21 Необхідність і сутність фінансів 

22 Фінансова політика держави, її суть та принципи 

23 Роль фінансового механізму та його складників у забезпеченні реалізації державної фінансової 

політики 

24 Фінансова стабілізація в Україні: сутність, засоби досягнення, проблеми 

25 Зовнішньоекономічна політика та зовнішньоекономічна діяльністьУкраїни 

26 Податкова політика України на сучасному етапі та можливості її удосконалення 

27 Становлення й розвиток податкової  системи України 

28 Шляхи реформування податкової системи України 

29 Державна цінова політика України та регулювання цін 

30 Необхідність, сутність і роль державного бюджету в економічному й соціальному розвитку 

України 

31 Актуальні проблеми формування й використання коштів державного бюджету України 

32 Бюджетний процес в Україні 

33 Бюджетний дефіцит: причини виникнення, наслідки, методи управління 

34 Державний кредит і його роль у формуванні фінансових ресурсів держави 

35 Державний борг України: сучасний стан та перспективи його скорочення 

36 Державне регулювання фінансового ринку в Україні 

37 Фондовий ринок в Україні: сучасний стан, проблеми функціонування та перспективи розвитку 

38 Ринок цінних паперів, його роль в русі фінансових ресурсів 

39 Ринок цінних паперів: становлення, фінансові аспекти діяльності 

40 Фондова й валютна біржі: фінансові аспекти діяльності 

41 Особливості функціонування страхового ринку в Україні 

42 Особливості функціонування кредитного ринку в Україні 

43 Підприємництво: принципи та розвиток в Україні 

44 Фінансові ресурси підприємств: оптимізація та джерела формування 

45 Проблеми формування й використання прибутку підприємств 

46 Фінансове планування, його суть та напрямки вдосконалення 

47 Фінансове законодавство, його розвиток в сучаснихумовах 

48 Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні 

49 Майно підприємства: проблеми формування, оцінка та ефективність використання 

50 Фінансовий стан підприємства: оцінка, шляхи зміцнення 
 


