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Додаток П. Орієнтовні теми дипломних робіт  

Фінанси підприємства. Фінансовий   менеджмент. 

1. Формування та ефективність використання обігових коштів підприємства. 

2. Методи фінансової стабілізації підприємства у трансформаційний період. 

3. Оцінка та механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

4. Механізм фінансового забезпечення діяльності фінансово-промислових груп в економіч-
ній системі України. 

5. Аналіз та методи оптимізації структури капіталу на підприємстві. 

6. Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства. 

7. Розробка системи фінансового планування для підприємства. 

8. Вдосконалення управління оборотним капіталом підприємства в умовах ринку. 

9. Формування та аналіз виробничих витрат підприємства. 

10. Вдосконалення методів нормування оборотних активів підприємства. 

11. Організація фінансів муніципальних підприємств (за даними муніципального підприємс-
тва ). 

12. Організація фінансової діяльності державного підприємства (за матеріалами підприємст-
ва або організації ). 

13. Вдосконалення методів аналізу фінансового стану підприємства. 

14. Аналіз та прогнозування грошових потоків на підприємстві. 

15. Удосконалення фінансового управління підприємством на основі бюджетування. 

16. Фінансові забезпечення інвестиційної діяльності підприємств. 

17. Вдосконалення методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. 

18. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств. 

19. Методи забезпечення фінансової стійкості підприємства. 

20. Фінансові аспекти подолання потенційного банкрутства підприємства. 

21. Прогнозування кредитоспроможності суб’єкта господарювання. 

22. Удосконалення методів діагностики банкрутства підприємства. 

23. Розробка фінансової стратегії підприємства на основі фінансового аудиту. 

24. Аналіз та прогнозування фінансового стану підприємства. 

25. Аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства (за матеріалами акціонерного то-
вариства). 

26. Ефективність фінансового менеджменту на підприємстві. 

27. Розробка політики цінових знижок на продукцію підприємства.  

28. Обґрунтування вибору форм безготівкових розрахунків. 

29. Виявлення шляхів підвищення доходів підприємств. 

30. Шляхи забезпечення платоспроможності підприємства. 



 
97

31. Вдосконалення управління кредиторською заборгованістю підприємства. 

32. Формування дивідендної політики акціонерного товариства. 

33. Аналіз та фінансове прогнозування діяльності підприємства. 

34. Аналіз амортизаційної політики підприємства. 

35. Планування та оцінка інвестиційного процесу на підприємстві. 

36. Аналіз витрат обігу і формування фінансових результатів підприємства. 

37. Ефективність використання оборотних коштів підприємства. 

38. Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства. 

39. Аналіз ефективності формування використання прибутку на підприємствах (за матеріа-
лами підприємства). 

40. Аналіз та планування грошових потоків підприємства. 

41. Вдосконалення методики оцінки кредитоспроможності покупців продукції. 

42. Оцінка впливу страхування майна підприємства на фінансові показники його діяльності. 

43. Організація системи корпоративного пенсійного забезпечення на підприємстві. 

44. Вдосконалення страхування кредитних ризиків підприємства. 

45. Аналіз ефективності використання активів підприємства. 

46. Аналіз зобов’язань підприємства. 

47. Аналіз фінансової звітності як інструмент управління фінансами підприємства. 

48. Вдосконалення методики оцінки фінансової стійкості підприємства. 

49. Операційний аналіз діяльності підприємства. 

Фінансова діяльність кредитної сфери 

1. Вдосконалення кредитної політики комерційного банку. 

2. Проблеми та шляхи удосконалення іпотечного кредитування в Україні (на прикладі кре-
дитної установи). 

3. Удосконалення оцінки кредитного ризику комерційного банку. 

4. Управління ліквідністю комерційного банку. 

5. Формування та управління фінансовими ресурсами комерційних банків. 

6. Фінансовий механізм підвищення конкурентоспроможності банку в умовах трансформа-
ційної економіки. 

7. Методи оцінки фінансової стійкості комерційного банку. 

8. Управління ризиками в банківській діяльності. 

9. Удосконалення діяльності комерційних банків  на ринку фінансових послуг. 

10. Удосконалення механізму кредитування підприємств в регіоні. 

11. Оцінка ефективності системи споживчого кредитування у регіоні. 

12. Удосконалення банківського кредитування інвестиційних проектів. 

13. Удосконалення платіжно-розрахункових відносин між суб’єктами ринку. 

14. Методи оцінки кредитоспроможності підприємства. 
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Страхова справа 

1.  Методи забезпечення фінансової надійності страхової компанії. 

2. Удосконалення страхування ресурсного потенціалу підприємств. 

3. Оцінка та прогнозування діяльності страхової компанії. 

4. Методи страхування відповідальності в Україні. 

5. Удосконалення страхування автоперевезень вантажів в Україні. 

6. Аналіз фінансового стану страхової компанії. 

Ринок цінних   паперів 

1. Оцінка та удосконалення формування дивідендної політики суб’єкта господарювання . 

2. Оцінка інвестиційної привабливості корпоративних цінних паперів. 

Інформаційне та організаційне забезпечення фінансової діяльності 

1. Оцінка впливу маркетингових заходів на фінансову діяльність підприємства. 

2. Покращення фінансового стану підприємства на базі менеджменту структури капіталу. 

3. Менеджмент обігових засобів підприємства. 

4. Оцінка впливу податкової політики на фінансові результати підприємства. 

Фінанси у регіональному аспекті 

1. Оцінка впливу інвестицій на економічний розвиток  регіону. 

2. Фінансове забезпечення розвитку галузі в регіоні. 

3. Управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування . 

4. Механізм управління фінансами міста в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів. 

5. Методика формування та аналіз місцевого бюджету. 

6. Фінансово-кредитний механізм охорони навколишнього середовища. 

7. Організація і регулювання інвестиційної діяльності в регіоні. 

8. Методи фінансування соціально-економічних програм органів місцевого самоврядуван-
ня. 

 

  

                

 


