Теми наукових робіт студентів
для співпраці з Малою Академією Наук
1. Проблеми фінансування розвитку вищої освіти в Україні.
2. Проблеми фінансування освіти та охорони здоров'я в Україні.
3. Проблеми фінансування охорони здоров’я в Україні.
4. Проблеми формування та використання фінансових ресурсів сфери охорони здоров'я в Україні.
5. Проблеми подолання економічної кризи в Україні.
6. Проблема скорочення темпів Інфляції в Україні.
7. Фінансові проблеми розвитку економіки України.
8. Проблеми повернення кредитів підприємствами.
9. Проблеми та перспективи розвитку кредитування громадян в Україні.
10. Скорочення обсягів кредитування економіки в умовах кризи та вплив цього фактора на стан та розвиток економіки України.
11. Проблеми ефективного функціонування фінансів галузей, що створюють матеріальні блага (промисловості, будівництва, сільського господарства).
12. Проблеми формування фінансових ресурсів в Україні.
13. Розвиток підприємництва, фінансові важелі формування структури економіки України з точки зору
потужності функціонуючих підприємств (малого, середнього та крупного бізнесу).
14. Проблеми формування фінансових ресурсів комерційних банків.
15. Фінансові проблеми та перспективи розвитку електроенергетики України.
16. Проблеми формування та розвитку системи оборони в Україні.
17. Безробіття як економічна проблема України.
18. Проблеми фінансування підприємств, що функціонують на комерційній основі.
19. Проблеми забезпечення отримання Інвестором доходу на Інвестиції у підприємства, що функціонують
на комерційних засадах (проблеми ефективного розподілу прибутку підприємств).
20. Проблеми забезпечення ефективності Інвестиційної діяльності підприємств.
21. Проблема становлення та розвитку малого бізнесу в Україні.
22. Проблеми визначення та використання резервів економічного розвитку в Україні.
23. Економічні проблеми інтеграції промислових підприємств України.
24. Проблеми фінансування промисловості України.
25. Проблеми розвитку системи страхування сільськогосподарських ризиків.
26. Проблеми розвитку фінансових ресурсів страхової системи України.
27. Проблеми розвитку страхової системи в Україні.
28. Проблеми визначення ціни робочої сили та забезпечення відповідного рівня заробітної плати.
29. Проблеми підвищення цін на продукти харчування в Україні.
30. Формування місячного бюджету домогосподарств. Невідповідність цін на споживчу продукцію, податків та заробітної плати.
31. Проблеми формування та використання державного бюджету України.
32. Проблеми перенасичення ринку товарами.
33. Проблеми підвищення платоспроможності промислових підприємств України.
34. Проблеми фінансового забезпечення пенсійного фонду України.
35. Проблеми створення системи фінансування науково-технічного (інноваційного) розвитку України (інноваційної інфраструктури).
36. Фінансовий механізм формування Інноваційної економіки в Україні.
37. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні.
38. Проблеми розвитку ринкової економіки.
39. Фінансові проблеми розвитку виробничого потенціалу України та, на цій основі, створення робочих
місць.
40. Проблеми формування фінансових ресурсів будівництва шляхів та забезпечення їх ефективного використання.
41. Проблеми забезпечення відповідності рівня заробітної плати, пенсій та стипендій рівню цін на споживчі товари в умовах інфляції.
42. Проблеми соціально-економічного розвитку сучасного суспільства.
43. Проблеми експорту-Імпорту газу в Україні.
44. Проблеми формування ефективних торгівельно-економічних відносин між країнами.
45. Фінансовий механізм боротьби з корупцією в Україні.
46. Забезпечення податкового кредитування в умовах низьких доходів громадян України.

