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7.2. Вибір теми дипломної роботи 

Теми дипломних робіт повинні мати актуальний характер, бути важливими, практично 
значимими. Дипломна робота може претендувати на той чи інший ступінь актуальності тільки 
тоді, коли її тема відповідає сучасним проблемам економіки, екології тощо, а питання, що розк-
риваються в ній, важливі для розвитку та вдосконалення фінансової діяльності, її економічних, 
організаційних, правових та інших сторін. 

 Теми дипломних робіт повинні відповідати сучасним вимогам економічної практики, 
вміщувати основні питання, з якими спеціалісти будуть зустрічатися на виробництві та бути на-
правлені на підвищення еколого-економічної, соціальної ефективності діяльності підприємств, 
організацій та установ. За ступенем складності та спрямованості, теми мають відповідати дано-
му освітньо-кваліфікаційному рівню. 

Зразкова тематика дипломних робіт розробляється провідними викладачами кафедри і за-
тверджується на засідання кафедри. 

 Студентам надається право обрати тему дипломної роботи, визначену навчальним за-
кладом, або запропонувати свою з обґрунтування доцільності її розробки. Причому тема обира-
ється студентом за узгодженням з керівником дипломної роботи, який призначається кафедрою. 
Обравши тему, студент пише заяву на ім’я завідувача кафедри про затвердження йому теми і на-
укового керівника. Наказом ректора університету тема дипломної роботи закріпляється за кож-
ним студентом. Після затвердження теми студент отримує завдання на виконання дипломної ро-
боти (додаток І), що за своїм призначенням є програмою підготовки диплому. 

Зміна назви теми, або її уточнення до видання наказу по університету дозволяється тіль-
ки за погодженням із завідувачем кафедри, а після  видання наказу, будь яка зміна або уточнення 
теми не допускається. 

Назва теми повинна бути пов’язана з однією із професійних галузей указаної спеціально-
сті, наприклад, фінансовий аналіз, організація фінансової діяльності, фінансове планування, 
управління прибутком, управління структурою капіталу та ін. У назві теми слід указати підпри-
ємство, на базі якого буде виконуватися дипломна робота. Тема повинна орієнтувати студента-
дипломника на розроблення та обґрунтування пропозицій щодо поліпшення існуючого стану 
суб’єкта господарювання. 

Нижче, з огляду на характер функцій, що має виконувати спеціаліст з фінансів, наведені 
типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти студент, здійснюючи підготовку ди-
пломного проекту. Вони значною мірою визначають як вибір теми дипломного проекту, так і 
його спрямованість. 

1. Організаційна та виробнича функції 

Типові задачі:  

1.1. Організація оборотних активів підприємства (організації): вибір засобів та інструме-
нтів належного управління оборотними активами підприємства як елементу поточного операти-
вного управління його фінансами; визначення норм запасу в днях, нормативів нормованих обо-
ротних активів, показників стану та використання оборотних активів; оптимізація дебіторсько-
кредиторської заборгованості підприємства. 

1.2. Фінансування поточної діяльності підприємства: здійснення фінансових розрахунків 
щодо потреб у коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності; виявлен-
ня шляхів зменшення валових витрат і збільшення прибутку підприємства. 

1.3. Інвестиційна діяльність підприємства: визначення напрямків інвестиційної діяльнос-
ті підприємства; розрахунки внутрішньої норми окупності інвестиційного проекту, застосову-
вання науково обґрунтованих методів обчислення прибутковості інвестицій у цінні папери; про-
гнозування економічних наслідків інвестиційних рішень. 
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1.4. Формування витрат на виробництво і реалізацію продукції: організація роботи щодо 
оптимізації складу витрат, формування ефективних джерел їх фінансування; здійснення контро-
лю за ходом планування витрат; здійснення фінансового контролю за рівнем собівартості про-
дукції і визначення шляхів її зниження. 

1.5. Формування грошових доходів: фінансове планування виручки від реалізації продук-
ції і позареалізаційних доходів; обґрунтування ціни продукції, робіт або послуг; встановлення 
впливу знижок та націнок на результати реалізації. 

1.6. Розподіл і використання прибутку: управління прибутком і рентабельністю; здійс-
нення контролю за розподілом і використанням прибутку; розрахунок норми розподілу прибут-
ку; визначення внутрішніх темпів розвитку з урахуванням розподілу прибутку; формування ди-
відендної політики. 

1.7. Кредитування і розрахунки: фінансовий контроль за відносинами підприємства з ко-
мерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх розрахунково-касового обслугову-
вання, відкриття депозитів і отримання кредитів; здійснення контролю за динамікою неплате-
жів, визначення форми розрахунків, встановлення впливу форм розрахунків на стан дебіторсь-
кої заборгованості, визначення ефективних умов платежів, розрахунки суми знижок при скоро-
ченні терміну оплати рахунків, визначення умов контракту, які дозволять використати найкращу 
форму кредиту; встановлення ступеня надійності кредитної установи, розрахунки необхідного 
обсягу кредиту, графіку його погашення та сплати відсотків. 

1.8. Здійснення операцій зі страхування: страхування майна підприємств; страхування 

домашнього майна громадян за місцем постійного проживання страхувальника; змішане стра-
хування життя фізичних осіб (дожиття до закінчення строку страхування, смерть застраховано-
го, втрата здоров’я від нещасних випадків), укладання договорів змішаного страхування життя; 

здійснення страхування від нещасних випадків; індивідуальне страхування, страхування дітей 
та школярів, робітників і службовців за рахунок коштів підприємств та організацій, обов’язкове 
страхування пасажирів, державне обов’язкове особисте страхування військовослужбовців, пра-
цівників митних, контрольно-ревізійних, податкових, правоохоронних органів тощо; робота з 

пенсійного страхування; діяльність з приводу медичного страхування; визначення страхової су-
ми й механізму виплати відповідного страхового відшкодування; визначення страхової суми, 

страхового тарифу, страхового внеску, строку страхування, страхового портфеля, страхового ри-
зику, страхового відшкодування для умов соціального страхування, контроль за надходженням і 
використанням відповідних коштів; страхування професійної відповідальності, пред’явлення 
претензій особам за наслідки помилок, допущених ними під час виконання професійних 
обов’язків, вказаних у страховому полісі; проведення страхування кредитних ризиків; здійснен-
ня страхування депозитів у комерційних банках у разі банкрутства або неплатоспроможності 
останніх згідно з відповідними нормативними актами і інструкціями НБУ; страхування цивіль-
ної відповідальності власників транспортних засобів відповідно до чинного законодавства. 

1.9. Емісія акцій і облігацій акціонерних товариств: організація і проведення емісії цін-
них паперів; формування умов і порядку емісії; визначення рівня дивідендів, а також порядок 

передачі грошових та інших прав, що випливають з даних цінних паперів, іншим особам; забез-
печення обліку прав власності на іменні цінні папери; організація роботи щодо емісії цінних па-
перів комерційних банків як акціонерних товариств; проведення випуску ощадних (депозитних) 
сертифікатів та інших цінних паперів; організація роботи по виплаті відсотків за цими папера-
ми. 

1.10. Випуск векселів: проведення комплексу операцій щодо випуску і обігу векселів 
(простих і переказних); застосування векселів як знаряддя комерційного кредиту, проведення 

розрахункових відносин між господарськими суб’єктами для покриття взаємної заборгованості 
в господарському обороті. 

2. Технологічна функція 
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Типові задачі: 

2.1. Фінансовий облік активів: з’ясування фінансового стану підприємства в частині його 
активів; фінансовий облік необоротних та оборотних активів; забезпечення поліпшення викори-
стання основних засобів та нематеріальних активів; проведення розрахунків ефективності амо-
ртизації основних засобів. 

2.2. Фінансовий облік пасивів: оцінка фінансового стану підприємства в частині його 
власного капіталу та зобов’язань; облік і контроль за виконанням довгострокових зобов’язань; 

проведення обліку короткострокових зобов’язань і заходів щодо їх ефективної реалізації. 

2.3. Складання фінансової звітності за результатами господарсько-фінансової діяльності 
підприємства: складання фінансової та оперативної звітності; обчислення показників господар-
сько-фінансової діяльності підприємства, організації та установи; використання звітності як ін-
струменту фінансового аналізу й управління фінансами підприємства. 

2.4. Аналіз показників фінансових результатів та рентабельності: розрахунки аналітич-
них, планово-економічних і фінансових показників; факторний аналіз показників рентабельнос-
ті та шляхів її збільшення, аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, аналіз 
фінансових результатів від іншої реалізації та фінансової діяльності; аналіз та оцінка викорис-
тання чистого прибутку; аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибут-
ку; аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків; аналіз та оці-
нка впливу інфляції на фінансові результати. 

2.5. Аналіз фінансового стану підприємства: аналіз показників платоспроможності підп-
риємства, організації та установи щодо здатності виконувати кредитно-фінансові зобов’язання; 

визначення співвідношення рівнів заборгованості, ліквідності засобів, що є в розпорядженні пі-
дприємства, розрахунки ліквідності балансу; аналіз та оцінка складу і динаміки майна, аналіз 
фінансової стійкості, комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємства; визначення шляхів 
підвищення його платоспроможності. 

3. Проектна функція 

Типові задачі: 

3.1. Поточне фінансове планування: планування роботи й проведення заходів для поліп-
шення фінансового стану підприємства, розробка шляхів підвищення рентабельності підприєм-
ства; використання фінансового планування для досягнення фінансової сталості і платоспромо-
жності підприємства. 

3.2. Оперативне фінансове планування: розробка оперативного фінансового плану підп-
риємства; визначення необхідних обсягів фінансових ресурсів і джерел їх надходжень для вико-
нання тих чи інших інвестиційних і виробничих програм. 

3.3. Фінансове планування соціального розвитку підприємства: планування фінансів на 
соціальний розвиток, облік цих фінансових ресурсів, контроль і аналіз їх використання, органі-
зація роботи фінансових служб на підприємстві. 

3.4. Планування доходів і видатків бюджетів: планування величини, складу і структури 
доходів бюджетів всіх рівнів: податків, зборів та інших обов’язкових платежів, надходжень з 
інших джерел, що встановлені чинним законодавством; складання розрахунків за видатками 

бюджетів, забезпечення цільового направлення бюджетних коштів; нормування витрат бюдже-
тів; забезпечення необхідного складу видатків і збалансування бюджетів. 

3.5. Розробка проектів зведених балансів фінансових ресурсів на відповідній території: 
використання методів бюджетного регулювання — процентних відрахувань, субсидій, дотацій і 
субвенцій як основи оптимізації міжбюджетних відносин. 

3.6. Складання та виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ: розробка 
та застосування кошторисів доходів і видатків бюджетних установ; планування обсягів як бю-
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джетних, так і позабюджетних коштів (у тому числі за рахунок платних послуг); визначення пе-
ревищення доходів над видатками та напрямів їх використання; складання і виконання зведених 
кошторисів на фінансування соціально-культурних заходів, проведення їх контролю. 

4. Контрольна функція 

Типові задачі: 

4.1. Контроль за використанням бюджетних коштів: контроль за раціональним формуван-
ням та використанням централізованих та децентралізованих грошових фондів; застосування 
ефективних методів фінансового контролю; проведення комплексних ревізій і тематичних пере-
вірок; ведення обліку, систематизації та кодифікації законодавчих, інструктивних та інших нор-
мативних документів з питань контрольно-ревізійної роботи; планування і проведення ревізій; 

організація комплексних документальних перевірок, тематичних зустрічних, перехресних та 
одночасних перевірок; виявлення порушень у формуванні і використанні бюджетних і позабю-
джетних коштів. 

4.2. Облік та контроль платників податків та інших платежів у бюджет: облік всіх плат-
ників податків; консультування у здійсненні податкового планування; дотримання правил подат-
кової дисципліни; оперативний контроль господарської ситуації щодо платників податків; засто-
совування ефективних методів і прийомів податкового контролю; застосовування комп’ютерних 
мереж і баз даних для здійснення податкового контролю; аналіз причин та оцінка фактів пору-
шення податкового законодавства; визначення “рейтингу” податкового ризику. 

4.3. Здійснення виконання бюджетів за доходами та видатками: здійснення розпису дохо-
дів бюджетів, здійснення платежів розпорядників коштів, ведення обліку надходжень доходів, 
складання звітів про підсумки касового виконання державного та місцевих бюджетів; проведен-
ня перевірок комерційних банків з питань повноти і своєчасності перерахування коштів до бю-
джетів; контроль правильності зарахування коштів на відповідні підрозділи бюджетної класифі-
кації по платежах; складання реєстрів доходів до державних позабюджетних фондів.  

4.4. Здійснення обліку лімітів видатків бюджету: проведення взаєморозрахунів між бю-
джетами різного рівня; здійснення взаємозв’язку бюджетних операцій у центрі і на регіональ-
ному рівні; проведення заліків взаємної заборгованості. 

4.9. Касове виконання Державного бюджету: ефективний контроль за касовим виконан-
ням Державного бюджету; регулювання касових доходів бюджету; облік надходжень за їх дже-
релами і видами; контроль касових видатків бюджету, їх облік з метою контролю загального 
стану виконання бюджету; облік, систематизація та кодифікація законодавчих, інструктивних, 
інших нормативних документів з казначейської роботи. 

4.10. Контроль за виконанням кошторисів бюджетних установ: контроль достовірності 
обліку у бюджетних установах, повноти обрахування всіх коштів, їх своєчасного обліку та дос-
товірності інформації щодо використання коштів на ті чи інші видатки відповідно до єдиного 
кошторису доходів і видатків; перевірка правильності розрахунків за розрахунково-касове об-
слуговування бюджетних установ в комерційних банках. 

5. Технічна функція 

Типові задачі: 

5.1. Біржова ДІЯЛЬНІСТЬ: діяльність в умовах роботи фондової біржі; управління процесами 
біржових оборотів; створення інформаційної бази даних професійних учасників ринку цінних 
паперів. 

5.2. Депозитарна діяльність: проведення комплексу операцій з надання послуг щодо збе-
рігання цінних паперів та обліку прав власності на цінні папери; обслуговування всіх видів угод 
з цінними паперами; здійснення ліцензування, нагляду та контролю за суб’єктами ринку цінних 
паперів. 
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5.3. Розрахунково-клірингова діяльність: здійснення комплексу операцій щодо розрахун-
ково-клірингової діяльності; визначення взаємних зобов’язань щодо угод з цінними паперами та 
розрахунків з ними; діяльність із управління цінними паперами. 

5.4. Організація торгівлі на фондовому ринку: реалізація цивільно-правових угод щодо 
цінних паперів; проведення брокерської, а також дилерської діяльності на ринку цінних паперів; 
здійснення оплати цінних паперів проти їх поставки новому власникові. 

5.5. Інвестиції в цінні папери: здійснення комплексу операцій щодо інвестицій у цінні па-
пери; надання послуг, що безпосередньо сприяють укладанню угод з цінними паперами на бір-
жовому та позабіржовому ринках цінних паперів; здійснення інвестицій в облігації державних 
позик. 

5.6. Трастові операції: виконання довірчих фінансових функцій для фізичних і юридич-
них осіб; управління довіреним майном (коштами, цінними паперами тощо) в інтересах тих 
осіб, яким належить дане майно; виконання функцій розпорядника коштів, майна і фондових 

цінностей на користь довірителя. 

5.7. ЛІЗИНГОВІ операції: здійснення комплексу лізингової діяльності; проведення лізинго-
вих операцій стосовно сільськогосподарської техніки, а також обладнання для малого і серед-
нього підприємництва; використання лізингу як фінансового інструменту розширення інвести-
ційної діяльності. 

5.8. Фінансові операції з іпотекою: проведення фінансових операцій з нерухомістю; здій-
снення іпотечного кредитування; оцінювання вартості нерухомого майна; діяльність в умовах 

іпотечного фінансового ринку; кредитування житлового будівництва на основі іпотеки. 

6. Конструкторська функція 

Типові задачі 

6.1. Проведення науково-дослідної роботи з вивчення фінансових відносин: володіння 
методологічними прийомами наукових досліджень; застосовування прикладних методик аналізу 
фінансових процесів; використання сучасних методів системного наукового аналізу. 

6.2. Аналіз наукової інформації за темою дослідження: володіння навичками знаходження 
необхідної наукової інформації, володіння технікою швидкого читання і сприйняття інформації 
з наукових публікацій; робота з комп’ютерними інформаційними системами, включаючи мере-
жу “Internet”. 

6.3. Використання комп’ютерної техніки для збору і обробки інформації: робота із сучас-
ною комп’ютерною технікою; володіння різноманітними практичними навичками щодо 

комп’ютерного збору й обробки інформації; використання в аналітичній фінансовій роботі не-
обхідні комп’ютерні програмні продукти. 

Приклади тем для виконання дипломних робіт наводяться у додатку П. 


