
Теми курсових робіт  з предмета «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖДМЕНТ» 

 

1. Управління формуванням і розподілом прибутку підприємства. 

2. Основні напрямки удосконалення політики управління оборотними 

активами. 

3. Методи діагностики фінансової неспроможності підприємства. 

4. Механізми проведення фінансової санації підприємства. 

5. Розробка інвестиційної стратегії підприємства. 

6. Управління фінансовими ризиками на підприємстві. 

7. Організація фінансового менеджменту на підприємствах. 

8. Методи і моделі прогнозування банкрутства підприємств. 

9. Розробка і впровадження ефективної дивідендної політики на підприємстві. 

10. Методологічні і практичні засади впровадження фінансового контролінгу 

на підприємстві. 

11. Методи і механізми оцінки ефективності фінансових інвестицій. 

12. Роль фінансового аналізу і фінансової діагностики в оптимізації 

управління фінансами підприємства. 

13. Впровадження адекватної ринковим умовам системи управління 

витратами на підприємстві. 

14. Фінансові критерії оптимізації асортиментної структури виробничої 

програми. 

15. Амортизаційна політика підприємства як джерело інвестиційних ресурсів. 

16. Методи і моделі управління запасами на підприємствах. 

17. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств. 

18. Методологічні підходи до оцінки вартості підприємств. 

19. Методи профілактики фінансових ризиків в ринкових умовах. 

20. Впровадження системи бюджетування на підприємствах. 

21. Управління портфелем цінних паперів. 

22. Наукові засади інтегральної оцінки фінансового стану підприємств. 

23. Управління дебіторською заборгованістю на підприємствах. 



24. Теорія портфельного інвестування. 

25. Механізми антикризового фінансового управління на підприємстві. 

26. Інформаційна база фінансового менеджменту. 

27. Особливості складання й аналізу консолідованої фінансової звітності. 

28. Вибір ефективних джерел фінансування діяльності фірми. 

29. Управління грошовими коштами на підприємствах. 

30. Організація стратегічного і оперативного фінансового контролінгу на 

підприємствах. 

31. Фінансування підприємств за рахунок позикового капіталу. 

32. Теоретичні джерела фінансової діяльності підприємств. 

33. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних 

організаційно-правових форм. 

34. Формування системи комплексної оцінки інноваційно-інвестиційних 

проектів у виробництві. 

35. Актуальні проблеми інтеграції капіталу в умовах науково-технічного 

прогресу. 

36. Методи і форми державної фінансової підтримки санації підприємств. 

37. Фінансовий механізм підприємства. 

38. Аналіз фінансових ресурсів підприємств. 

39. Аналіз й управління фінансовою стійкістю підприємства в ринкових 

умовах. 

40. Розробка плану фінансового оздоровлення  неплатоспроможного 

підприємства. 

41. Розробка фінансової стратегії підприємства. 

42. Кредитування підприємств в основні та оборотні фонди. 

43. Оцінка кредитоспроможності підприємства. 

44. Сучасні підходи до формування політики управління оборотними 

активами на підприємствах. 


