
Тематика рефератів з дисципліни 

«Фінанси, гроші та кредит» 
 

МОДУЛЬ 1 

1. Історія розвитку грошових форм  

2. Монети: історія та сучасність 

3. Гроші як засіб обігу та засіб платежу 

4. Гроші як капітал 

5. Роль держави у створенні грошей 

6. Роль грошей у перехідний період до ринкової економіки в Україні 

7. Світовий та вітчизняний досвід використання електронних грошей 

8. Особливості обігу електронних грошей 

9. Пластикові картки у системі сучасних грошей 

10. Проблема грошей у концепціях кейнсіанства і монетаризму 

11. Монетаризм та його сучасне застосування 

12. Сутність кількісної теорії грошей та особливості її виникнення 

13. Внесок українських науковців у розвиток теорії грошей 

14. Грошовий оборот та грошові потоки в Україні 

15. Сутність і механізм формування пропозиції грошей 

16. Проблеми розвитку попиту та пропозиції на грошовому ринку України 

17. Грошові системи минулого та сучасності 

18. Створення та розвиток грошової системи України за період незалежності 

19. Інфляція: фактори впливу та інструменти регулювання 

20. Грошові реформи у незалежній Україні 

 

 

МОДУЛЬ 2 

 
1. Сутність і особливості державного кредиту 

2. Кредитний ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку 

3. Роль кредиту в становленні ринкової економіки в Україні 

4. Роль банківського кредиту у системі кредитних відносин 

5. Роль кредиту у розвитку підприємництва 

6. Розвиток іпотечного кредитування в Україні 

7. Розвиток споживчого кредитування в Україні 

8. Позичковий процент та фактори, що впливають на його рівень 

9. Основи функціонування Національного банку України 

10. Забезпечення стійкості банківської системи України 

11. Валютна система України: сучасний стан та перспективи розвитку 

12. Становлення валютної системи  незалежної України 

13. Світова валютна система: розвиток і сучасний стан 

14. Роль валютного курсу у міжнародних економічних відносинах 

15. Конвертованість валюти та проблеми конвертованості гривні 

16. Золотовалютні резерви у системі валютного регулювання 

17. Валютне регулювання у складі валютної політики 

18. Тенденції розвитку валютного ринку України 

19. Платіжний  баланс у системі валютного регулювання 

20. Міжнародні ринки грошей та капіталів 

 



 

МОДУЛЬ 3 

 
1. Значення і роль державних фінансів 

2. Виникнення і розвиток фінансів 

3. Національне багатство держави 

4. Фінансова політика держави: сутність та формування 

5. Фінансові відносини у період формування ринкової економіки України  

6. Сучасні фінансові проблеми в Україні 

7. Фінансові ресурси держави 

8. Централізовані і децентралізовані фінансові ресурси 

9. Державний фінансовий контроль у забезпеченні фінансової дисципліни 

10. Становлення та розвиток бюджетної системи України 

11. Необхідність, зміст і роль бюджету в Україні 

12. Бюджетний дефіцит: причини, наслідки, методи управління 

13. Державний борг України: сучасний стан та перспективи  

14. Проблеми врегулювання міжбюджетних відносин в Україні 

15. Виникнення і розвиток податків 

16. Становлення та розвиток податкової системи України 

17. Оцінка сучасного податкового законодавства України  

18. Податкова політика на сучасному етапі 

19. Роль місцевих податків у податковій системі України 

20. Фінансова криза та шляхи її подолання в Україні 

 

МОДУЛЬ 4 

 
1. Фінансова політика підприємства: сутність та формування 

2. Організація фінансової роботи на підприємствах 

3. Організація безготівкових й готівкових розрахунків на підприємствах 

4. Фінансові ресурси суб'єктів господарювання 

5. Організація фінансового планування на підприємстві 

6. Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення 

7. Фінанси релігійних організацій 

8. Фінанси політичних організацій 

9. Показники фінансового стану підприємства та методи їх визначення 

10. Оподаткування прибутку підприємств та організацій 

11. Роль страхування у фінансовій системі України 

12. Медичне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 

13. Фінансовий ринок в Україні: розвиток, сучасність та перспективи 

14. Державне регулювання фінансового ринку в Україні 

15. Особливості функціонування міжнародного фінансового ринку 

16. Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні 

17. Значення фінансового посередництва на фінансовому ринку 

18. Фондовий ринок в Україні: сучасний стан та перспективи  

19. Міжнародні організації та фінансові інститути як учасники міжнародних 

фінансових відносин 

20. Вплив міжнародних фінансових організацій на фінансову систему України 

 
 

 


