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ВСТУП 

 

Метою виконання курсової роботи з спеціальності є узагальнення, 

поглиблення і закріплення студентами теоретичних знань та набуття вмінь їх 

застосування на практиці. 

Курсова робота з спеціальності виконується студентами самостійно під 

керівництвом викладача і включає теоретичну частину, в якій передбачається 

розкриття одного комплексного теоретичного питання, практичну частину, яка 

передбачає розрахунок показників фінансово-господарської діяльності того чи 

іншого суб’єкта господарювання відповідно до обраної тематики, а також 

розділ, що присвячено напрямкам удосконалення теоретичних положень та 

практичних результатів. 

Основними завданнями виконання курсової роботи з спеціальності є: 

 вдосконалення вміння студентів здійснювати розрахунки і планування 

фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання на 

основі наведеної статистичної інформації; 

 опанування методики розрахунку та аналізу показників фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання; 

 розширення теоретичних знань студентів за допомогою самостійного 

опрацювання ними навчальної та спеціальної наукової літератури; 

 набуття навичок щодо визначення оптимальних показників фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання. 

Темою курсової роботи з спеціальності вважається тема, обрана 

студентом самостійно на основі наведеного нижче переліку. 
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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Невизначеність, властива ринковим умовам господарювання, визначає 

загальну необхідність моделювання фінансової діяльності всіх учасників 

ринкових відносин. Умови, від яких залежить ефективність фінансової 

діяльності, випливають із самих цілей цього процесу і необхідного кінцевого 

результату. Акцент має бути зроблений на: 

1) освоєнні методів і засобів проведення оцінки виконання планів, а 

також динаміки основних економічних показників та взаємодії технічних, 

організаційних, соціальних й інших факторів господарської діяльності; 

2) виявленні та кількісному вимірі впливу факторів на формування 

економічних показників; 

3) виявленні резервів і розробці заходів з їх реалізації для підвищення 

ефективності використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. 

Мета курсової роботи з спеціальності – дослідження системи фінансово-

економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для 

фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва 

і напрацювання практичного досвіду із моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

У процесі виконання курсової роботи з спеціальності студенти вирішують 

наступні завдання: 

– систематизують і аналізують економічну та фінансову інформацію; 

– використовують аналітичні методи й прийоми для вивчення 

практичних проблем фінансової діяльності суб’єктів господарювання; 

– дають кількісну та якісну оцінку досліджуваних явищ і процесів, 

виявляють закономірності та тенденції їх розвитку; 

– знаходять шляхи підвищення ефективності господарської діяльності; 

– узагальнюють оцінки, роблять висновки і пропозиції щодо прийняття 

кваліфікованих управлінських рішень. 

 

 

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Виконання курсової роботи з спеціальності передбачає такі етапи: 

1) вибір теми; 

2) підбір та вивчення літератури; 

3) складання попереднього плану; 

4) консультація з викладачем – керівником, уточнення плану курсової 

роботи; 

5) написання та оформлення тексту курсової роботи; 
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6) представлення завершеної курсової роботи на кафедру для 

рецензування; 

7) доопрацювання роботи згідно із зауваженнями керівника; 

8) захист курсової роботи. 

 

2.1. Підготовка до виконання курсової роботи з спеціальності 

Підготовку до написання курсової роботи з спеціальності починають із 

вибору теми. Тематика курсових робіт подана в даних методичних вказівках. 

Студент може також запропонувати для курсової роботи свою тему, 

обґрунтувавши її доцільність та узгодивши з викладачем. 

У межах групи над однією темою може працювати тільки один студент. 

Староста подає керівникові список групи із зазначенням обраних тем курсових 

робіт. Вибравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, 

підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали. 

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою 

потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, законів та 

нормативних документів. 

Слід мати на увазі, що всі питання плану повинні являти собою єдине ціле, 

систему, в якій кожний наступний пункт є розвитком і доповненням попереднього. 

Формування питань плану не повинно дублювати назву роботи. 

Для складання бібліографії, підбору необхідних книг і статей слід 

використовувати систематичний та предметний (тематичний) каталоги бібліотек, а 

також огляд змісту економічних журналів та тижневиків, що друкуються в 

останніх числах часописів за декілька попередніх років. Потрібно використовувати 

необхідні матеріали з Інтернету, але з обов’язковим посиланням на адресу сайту. 

Список літературних джерел має складати не менше 25 назв, серед них 

обов’язково потрібно вказати нормативну базу, а також опрацьовані статті в 

періодичних видання останніх років щодо теми дослідження. 

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в 

часописах «Фінанси України», «Світ фінансів», «Економіка України», «Економіка 

та держава», «Актуальні проблеми економіки», «Вісник економіки», «Бізнес», 

«Вісник НБУ» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної 

Ради України», «Офіційному віснику України», «Урядовий кур’єр» та інших 

періодичних виданнях. Необхідну статистичну інформацію можна знайти у 

спеціальних виданнях Державної служби статистики України, Міністерства 

економіки України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної 

служби України, а також на офіційних сайтах органів державної законодавчої 

та виконавчої влади. 

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів 

студент складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, у кількох 

варіантах), який погоджує з викладачем – керівником курсової роботи. 
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Кожен студент заочної форми навчання повинен повідомити старосту 

групи про вибрану ним тему. Староста у списку студентів групи реєструє номер 

вибраної теми і стежить за тим, щоб одна й та ж тема не повторювалась. 

Кафедра призначає керівника курсової роботи, який визначає день 

консультації для затвердження планів курсових робіт і їх написання. На 

початку консультації староста передає керівнику список студентів групи і 

номера вибраних ними тем. 

Кожен студент має бути підготовленим до консультації, тобто 

ознайомитися із сутністю предмета дослідження, а також скласти план роботи. 

План – це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших 

етапів її підготовки. План повинен відображати напрями дослідження вибраної 

теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну 

постановку окремих питань. Зі складеного плану видно, наскільки студент засвоїв 

матеріал вибраної теми, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити 

суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в 

чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи. 

Після узгодження та затвердження плану студент приступає до написання 

курсової роботи. Під час написання роботи план може коригуватися. 

Коригування обов’язково погоджується з науковим керівником. 

 

2.2. Структура і зміст курсової роботи з спеціальності 

Курсова робота з спеціальності повинна бути написана самостійно. 

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими якої є вступ, 

теоретична частина, практична частина та висновки. 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її 

значущість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати методи 

дослідження, що використовувалися під час написання курсової роботи, а 

також дати коротку характеристику структури роботи. 

У першому розділі викладаються основні теоретичні та проблемні 

питання, обґрунтовуються нормативні документи, які забезпечують діяльність 

об’єкта дослідження відповідно до обраної теми.  

У другому розділі досліджується стан вирішення проблеми, яка 

розглядається на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України, та 

проводиться її аналіз. У ході дослідження необхідно проаналізувати статистичні 

дані щодо вибраної теми в цілому по Україні, області, джерелом яких є 

статистичні щорічники, дані офіційних сайтів, звітні дані по конкретному 

суб’єкту фінансових відносин (якщо такий досліджується). 

У третьому розділі розглядається світовий досвід діяльності суб’єктів 

господарювання та проводиться порівняльний аналіз із досліджуваної тематики 

(якщо це можливо) відносно зарубіжних країн, напрями удосконалення по власній 

проблематиці. 
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Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи з спеціальності є 

опрацювання аналітичних матеріалів. Цифровий матеріал має бути 

представлений у вигляді таблиць і рисунків (схем, діаграм, графіків), які 

повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних положень. На 

кожну таблицю та рисунок потрібно давати посилання на джерело інформації, 

супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. Усі наведені в тексті цитати 

також потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела. 

Курсова робота повинна бути структурована на розділи, які нумеруються 

арабськими цифрами і за необхідності поділяються на підрозділи (параграфи). 

У висновках курсової роботи підводяться підсумки з усіх висвітлених 

питань, визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. 

Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно, на підставі 

практичного досвіду, так і через узагальнення пропозицій, що містяться у 

літературних джерелах. 

До змісту роботи висуваються такі вимоги: 

 системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу; 

 логіка і науковий стиль викладеного матеріалу; 

 виділення в тексті окремих абзаців, адже занадто громіздке речення і 

великі фрагменти не сприяють його розумінню; 

 завершеність викладення кожної думки; 

 виключення повторень. 

Усі наведені в тексті цитати та цифровий матеріал потрібно 

супроводжувати посиланнями на відповідні джерела. Якщо аналізується 

практичний матеріал, то слід указати об’єкт аналізу. 

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу – їх 

наочність. Заголовки (назви) таблиць, схем, графіків, діаграм мають відображати 

основний зміст ілюстрованого матеріалу та вказувати на об’єкт і період, якого 

стосуються дані. У таблицях вказуються одиниці виміру, а в графіках та 

діаграмах – масштаб. 

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, 

діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його 

сприйняття. 

 

2.3 Обсяги та оформлення курсової роботи з спеціальності  

Загальні вимоги 

Текст роботи слід розміщувати на одній сторінці стандартного аркуша (А4) 

та робити це таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку – 30 мм, правого – 

10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Шрифт – 14, Times New Roman, інтервал 

між рядками – 1,5. 

Обсяг курсової роботи має бути в межах 40-45 сторінок стандартного 
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формату А4 (без урахування списку використаної літератури та додатків), при 

цьому: вступ – 1-2 стор., висновки 2-3 стор. Теоретична частина (30-35 стор.) 

структурована на розділи та в їх межах – параграфи – таким чином, щоб обсяг 

розділу (який не поділяється на параграфи) був не менше 6 сторінок, а обсяг 

будь-якого з параграфів – не менше 4 сторінок. Практична частина – 5-7 стор. з 

наведенням усіх формул, розрахунків і висновків. 

Нумерація сторінок робиться у верхньому правому кутку. Титульна 

сторінка вважається першою і номер на ній не ставиться. Зразок титульної 

сторінки курсової роботи наведений у додатку А. 

Зміст роботи розміщують на другій сторінці. У ньому послідовно 

записують найменування питання плану (ліворуч), а праворуч визначають 

номер сторінки, з якої воно починається. 

Титульна сторінка та зміст входять до загальної нумерації, але номер 

сторінки на них не ставиться. Номери сторінок проставляються, починаючи зі 

вступу. 

Рисунки, таблиці (які розміщені в тексті роботи), список літератури, додатки 

також включаються до наскрізної нумерації. При застосуванні в курсовій роботі 

аркушів форматом А5 чи А3 один такий аркуш у загальній нумерації враховується 

як одна сторінка. 

Додатки слід позначати послідовно посередині сторінки великими 

літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 

Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д. Кожен додаток повинен мати 

тематичний заголовок. 

Кожен із розділів, а також список літератури починаються з нової сторінки, 

параграфи в межах розділу не починають писати з нового аркуша. Заголовки 

розділів, вступ, висновки, список використаних джерел пишуться з великої літери, 

заголовок параграфів – малими. 

Робота переплітається або має бути зброшурована у наступній 

послідовності: титульна сторінка, зміст, вступ, розділи та параграфи (якщо є такі), 

висновки, список використаних джерел, додатки. 

 

Оформлення таблиць, рисунків, цитат 

Заголовки таблиць розміщуються над ними, графіків, схем, діаграм – під 

ними. Таблиці та рисунки нумеруються окремо. Номер таблиці (графіка) 

складається з номера розділу (незалежно від наявності параграфів у ньому) та 

порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3 (третя таблиця другого 

розділу). 

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. У 

разі перенесення таблиці у правому верхньому кутку наступної сторінки слід 

писати: «Продовження (або закінчення) таблиці...». Якщо всі показники таблиці 
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мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні – вказують 

у боковику. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск «–». 

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. 

Громіздкі таблиці та схеми допоміжного чи довідкового характеру слід виносити 

у додатки, які нумерують окремо і поміщають після списку літератури. 

Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою, 

діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. 

Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунка складається з номера 

розділу та порядкового номера рисунка. Наприклад: «Рис. 1.1» (перший 

рисунок першого розділу). Кожен рисунок розміщується по тексту після 

першого посилання на нього або на наступній сторінці, якщо рисунок великий. 

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу 

арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та 

порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід 

взяти у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до 

якої він належить. Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі. 

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після 

закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається 

порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури, 

далі через кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання 

[5, с. 10] означає, що цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури 

під номером 5 на сторінці 10. 

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності: 

• закони України; 

• укази Президента України; 

• постанови Уряду України; 

• статистичні та інші збірники; 

• інструктивні матеріали (у хронологічному порядку); 

• спеціальна економічна література та публікації в періодичних виданнях 

в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора; 

• матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та 

використані під час написання роботи. 

Усі джерела, включені до списку використаної літератури, нумеруються 

послідовно. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

1. Амортизаційна політика та її вплив на фінансово-господарську діяльність 

підприємства. 

2. Аналіз фінансового стану підприємства. 

3. Банкрутство та методи його діагностики на підприємстві. 

4. Джерела та форми фінансування інвестиційної діяльності підприємства. 

5. Діагностика фінансового стану підприємства та шляхи його покращення. 

6. Ефективність використання необоротних активів підприємства та резерви 

її підвищення. 

7. Кредитування діяльності підприємства та оцінка його 

кредитоспроможності. 

8. Оборотні активи підприємства та резерви підвищення ефективності їх 

використання. 

9. Оцінювання впливу системи оподаткування на фінансово-господарську 

діяльність підприємств в Україні. 

10. Прибуток підприємства: методи його формування та механізм розподілу. 

11. Система оподаткування підприємств у різних сферах діяльності: критерії 

вибору та шляхи оптимізації. 

12. Фінансова санація як спосіб запобігання банкрутству підприємства. 

13. Фінансове планування та бюджетування: особливості на підприємствах 

різних організаційно-правових форм ведення бізнесу. 

14. Фінансовий стан підприємства та його прогнозування. 

15. Фінансові ресурси підприємства та резерви їх збільшення. 

16. Фінансові ресурси підприємства: проблеми формування та ефективність 

використання. 

17. Фінансування оборотних активів підприємства. 

18. Формування доходів, витрат і фінансових результатів господарської 

діяльності підприємства. 

19. Формування та управління власним капіталом підприємства. 

20. Чинники виникнення та особливості діагностування фінансової кризи на 

підприємстві. 

21. Державне регулювання страхової діяльності та його вплив на стратегічний 

розвиток страхового ринку. 

22. Оцінка впливу державного регулювання на діяльність страхових компаній. 

23. Діяльність страхових посередників на ринку страхових послуг: вітчизняна 

практика і зарубіжний досвід. 

24. Інвестиційна діяльність страхових компаній: оцінка результатів та 

можливості активізації. 

25. Майнове страхування та напрямки його розвитку в Україні. 

26. Маркетингова діяльність страховика та шляхи її оптимізації. 

http://194.44.39.210/handle/123456789/7645
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79917
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/molv_2018_9(2)__41.pdf
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27. Медичне страхування в Україні: проблеми розвитку та шляхи 

вдосконалення. 

28. Оподаткування страхових компаній в Україні: особливості та шляхи 

вдосконалення. 

29. Оцінка фінансового стану страховика та шляхи його покращення. 

30. Ретроспектива становлення та тенденції розвитку ринку медичного 

страхування в Україні. 

31. Ринок перестрахування в Україні: особливості функціонування та 

орієнтири розвитку. 

32. Страховий ринок України у глобальному страховому просторі. 

33. Страховий ринок України: сучасні реалії та перспективи розвитку. 

34. Сучасна практика страхування відповідальності та вектори її розбудови в 

Україні. 

35. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку страхування життя в 

Україні. 

36. Фінансова стійкість страхових компаній: оцінка факторів впливу та 

визначення шляхів зміцнення. 

37. Фінансові ризики страхових компаній та управління ними в умовах 

економічної нестабільності. 

38. Венчурне фінансування діяльності суб’єктів господарювання. 

39. Використання форвардних, ф’ючерсних і опціонних контрактів у 

фінансовій діяльності суб’єкта господарювання. 

40. Джерела формування майна суб’єкта господарювання. 

41. Діяльність суб’єктів господарювання на ринку цінних паперів. 

42. Інвестиційна привабливість підприємства та методичні підходи до її 

оцінки. 

43. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства у сучасному 

економічному просторі. 

44. Кластер як сучасна форма кооперації суб’єктів господарювання. 

45. Лізингова діяльність суб’єкта господарювання. 

46. Методи оцінки вартості бізнесу. 

47. Механізм портфельного інвестування та фінансові інструменти його 

реалізації. 

48. Модернізація управління фінансовими ресурсами суб’єкта господарювання 

у сучасних економічних умовах. 

49. Особливості фінансової діяльності спільних підприємств з іноземним 

капіталом. 

50. Особливості фінансової діяльності суб’єктів малого підприємництва. 

51. Особливості формування власного капіталу суб’єкта господарювання та 

підвищення ефективності його використання. 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78567
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78567
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52. Оцінка вартості суб’єкта господарювання в умовах ризику та 

невизначеності. 

53. Прибутковість суб’єкта господарювання та резерви її підвищення. 

54. Реорганізація як форма збільшення вартості суб’єкта господарювання. 

55. Ринкова вартість компанії як основа ухвалення інвестиційних рішень. 

56. Особливості використання факторингу в діяльності суб’єкта 

господарювання. 

57. Фінансова діяльність суб’єкта господарювання на ринку капіталу. 

58. Фінансовий контролінг та внутрішній аудит у системі менеджменту 

суб’єкта господарювання. 

59. Фінансовий механізм розвитку суб’єкта господарювання в умовах 

економічної нестабільності. 

60. Фінансові аспекти реорганізації суб’єкта господарювання. 

61. Форми фінансового забезпечення суб’єкта підприємництва та організація 

його фінансової діяльності. 

62. Формування механізму управління дебіторською і кредиторською 

заборгованістю суб’єкта господарювання. 

63. Формування структури та оцінка вартості капіталу суб’єкта 

господарювання. 

64. Формування цінової політики та її вплив на фінансовий стан суб’єкта 

господарювання. 

65. Діяльність професійних спілок в умовах соціальних трансформацій. 

66. Доходи об’єднань громадян: особливості формування та управління. 

67. Кредитна спілка як учасник відносин у сфері господарювання. 

68. Механізм фінансового адміністрування та менеджменту в установах і 

організаціях. 

69. Особливості діяльності благодійних та інших неприбуткових організацій в 

Україні. 

70. Особливості управління фінансовими ресурсами неприбуткових 

організацій. 

71. Особливості управління фінансами страхової організації. 

72. Особливості фінансів доброчинних фондів в Україні. 

73. Особливості фінансової діяльності бюджетної організації як суб’єкта 

господарювання. 

74. Особливості фінансової діяльності політичних партій в Україні. 

75. Особливості функціонування фінансів суб’єктів господарювання різних 

організаційно-правових форм ведення бізнесу. 

76. Пріоритетні напрями розвитку фінансів банківських установ в Україні. 

77. Проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств в 

Україні. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/5129
http://dspace.cibs.ubs.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1073/Pantielieieva_Financial_credit.pdf?sequence=1#page=111
http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/11698/1/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/11015/1/011koval.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkhdu_en_2014_9(1)__25.pdf
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78. Стратегічні напрямки вдосконалення управління фінансовими ресурсами 

аграрних підприємств. 

79. Сучасні підходи до управління фінансовими ресурсами промислового 

підприємства. 

80. Тарифна політика та її вплив на формування доходів підприємств 

комунальної форми власності. 

81. Фінансова діяльність державних установ та організацій. 

82. Фінансова надійність кредитної установи: оцінка та методи забезпечення. 

83. Фінансові ресурси бюджетних установ: джерела формування та напрямки 

використання. 

84. Формування механізму управління фінансовими ресурсами торговельного 

підприємства. 

85. Особливості організації фінансів організацій громадянського суспільства. 

86. Формування облікової політики на підприємстві. 

87. Фінансова санація як спосіб запобігання банкрутству підприємств. 
88. Банкрутство як механізм антикризового управління підприємством. 
89. Управління фінансовим потенціалом підприємства. 
90. Управління грошовими потоками на підприємстві. 
91. Експрес-аналіз фінансового стану й оцінювання кредитоспроможності 

підприємства. 
92. Бюджетування як сучасна технологія фінансового планування на 

підприємстві. 
93. Місце операційного аналізу в управлінні формуванням прибутку суб’єкта 

господарювання. 
94. Інвестиційний портфель підприємства: особливості формування та 

напрямки оптимізації. 

95. Стратегія і тактика управління ризиками господарської діяльності 
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