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ВСТУП
Відмова суспільства від системи планової економіки і
перехід до ринкової докорінно змінили умови функціонування
підприємств. Вони почали реально самостійно управляти своєю
господарською діяльністю, одночасно забезпечуючи виживання та
стабільність. Це потребує вибору такої моделі управління, яка б
відповідала меті підвищення ефективності діяльності й водночас
давала б можливість зберегти його стабільність та фінансову
незалежність в умовах конкуренції. Основою такої управлінської
моделі є систематичне проведення якісного аналізу, завдяки якому
можна приймати відповідні рішення. Якість рішень, що
приймаються, залежить від якості їх аналітичного обґрунтування,
інформаційною основою для якого є фінансова звітність.
Метою курсу «Фінансовий менеджмент» є опанування його
теоретичних основ та набуття практичних навичок аналітичної
роботи. Вивчаючи предмет, слід прагнути глибоко зрозуміти суть
економічних явищ і процесів, їхні взаємозв’язки і взаємозалежності,
вміти їх систематизувати і моделювати, визначати вплив чинників,
оцінювати результати діяльності, виявляти резерви підвищення
ефективності діяльності підприємства та розробляти заходи щодо їх
реалізації.
Виконання курсової
роботи з курсу «Фінансовий
менеджмент» є важливою складовою частиною навчального процесу.
Написання курсової роботи сприяє поглибленому вивченню
навчальної дисципліни, подальшій систематизації, розширенню і
закріпленню отриманих знань.
Курсову роботу виконує самостійно кожний студент на
підставі даних основних форм звітності підприємства. У процесі
написання курсової роботи студент має провести аналіз основних
техніко-економічних
показників
господарювання,
самостійно
виконати економічні розрахунки, виявити резерви виробництва і
згідно з цим обґрунтувати заходи щодо підвищення ефективності
діяльності підприємства.
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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота – це дослідницько-реферативна робота,
яка дозволяє студентові набути практичних навичок наукової праці
(пошук джерел і робота з ними, реферування наукової літератури,
порівняння кількох поглядів на одну проблему, якісна компіляція),
виявити рівень знань з певної спеціалізації, продемонструвати
вміння самостійно мислити, робити узагальнення та висновки.
Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах України, курсова робота виконується з
метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, набутих
студентами за час їхнього навчання, їх застосування до комплексного
вирішення конкретного фахового завдання.
Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати
характер цілісного й завершеного самостійного дослідження.
Традиційно курсова робота має описово-розрахунковий характер і
складається зі вступу, основної частини, висновків.
Під час написання курсової роботи студентові необхідно:
 продемонструвати глибоке розуміння теоретичних і
організаційних основ фінансового менеджменту;
 вміння працювати з аналітичними даними, формувати
бази даних, до яких можна застосувати типові технології
і алгоритми фінансових розрахунків щодо окремих
аспектів формування і розподілу фінансових ресурсів;
 застосувати системи і методи фінансового менеджменту
в процесі дослідження фінансового стану підприємств;
 аналізувати практику прийняття управлінських рішень
щодо управління активами, капіталом, прибутком та
інвестиціями діючих підприємств.
Обов’язком студента є дотримання встановлених вимог та
регламенту виконання курсової роботи.
Мета
виконання
курсової
роботи
з
дисципліни
«Фінансовий менеджмент»
−
закріплення
і
поглиблення
теоретичних знань, здобутих при вивченні курсу, освоєння методів
виконання широкого кола економічних розрахунків і аналітичного
обґрунтування
одержаних
результатів,
формування
вміння
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застосовувати їх у практичному вирішенні питань управління
підприємством.
Точність формулювання мети курсової роботи впливає на
обґрунтування її основних завдань, організацію виконання та стиль
викладання основних положень. Правильне визначення мети
роботи надасть можливість студенту виокремити в ній основний
напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу,
підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань.
На підставі сформульованої мети студент повинен визначити
основні завдання, які слід розв’язати в процесі виконання роботи.
Завдання мають конкретизувати основну мету роботи.
Наявність поставленої мети дослідження дає змогу
визначити завдання дослідження, які можуть мати такі складові:
 розгляд та узагальнення певних теоретичних положень,
які входять до загальної проблеми дослідження;
 детальний аналіз об’єкта дослідження, виявлення
недоліків, причин їх виникнення;
 обґрунтування необхідної системи заходів щодо
вирішення цієї проблеми;
 розробка методичних рекомендацій і пропозицій щодо
використання результатів дослідження у практичній діяльності
відповідних установ (організацій).

2. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Об’єкт дослідження даної курсової роботи необхідно
формулювати, виходячи з визначення дисципліни «Фінансовий
менеджмент – це управління фінансами підприємств за допомогою
системи принципів і методів розробки, реалізації управлінських
рішень, безпосередньо пов'язаних із формуванням, розподілом і
використанням фінансових ресурсів підприємства та організацією
обороту його грошових коштів, спрямоване на досягнення
поставленої мети», теми курсової роботи та особливостей
підприємства, за матеріалами якого вона виконується.
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Для виконання курсової роботи слід використати фінансову
звітність конкретного підприємства.
Студенти денної форми навчання використовують в
курсових роботах фактичні матеріали переважно зі статистичних
збірників та довідкових видань, а після проходження виробничої
практики − звітних матеріалів об’єкта дослідження. Студенти
заочної форми навчання переважно використовують в курсових
роботах матеріали конкретного підприємства, де вони працюють.
Дієвою допомогою студенту в отриманні вихідної інформації
для виконання курсової роботи може бути використання інформації з
системи Internet (www.smida.gov.ua).
При оформленні курсової роботи використана вихідна
інформація подається в додатках.

3.РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ
РОБОТИ
Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька
етапів:

 вибір теми курсової роботи та поставлення завдань
дослідження;
 вивчення літературних джерел, підбір та обробка
інформації;
 формування структури курсової роботи;
 аналіз результатів виконання роботи, формулювання
висновків та пропозицій щодо удосконалення об’єкта, який
досліджується;
 оформлення курсової роботи;
 захист курсової роботи.
Методичні рекомендації передбачають пояснення щодо
послідовного виконання зазначених етапів курсової роботи та
містять певні поради щодо оптимальної організації підготовчої
роботи, накопичення теоретичних знань і аналітичного їх
осмислення.
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Вибір теми курсової роботи має починатися з ознайомлення
із рекомендованою тематикою курсових робіт. Обрана тема
повинна бути близькою до кола питань, які студент має розкрити в
своїй науково-дослідній роботі.
Активна робота з вибору теми починається зі спільної наради
студентів і викладачів − наукових керівників. Доцільно при цьому
врахувати актуальність теми для об’єкта дослідження, професійні
інтереси студента та напрямок науково-дослідної роботи, якщо він
вже визначився раніше. Вибрана тема затверджується науковим
керівником. Подальше її змінення або корегування можливе лише з
дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні змін
студентом.
Рекомендований перелік тем курсової роботи з дисципліни
«Фінансовий менеджмент» подано у додатку А.
Для студентів заочної форми навчання тема курсової роботи
може бути визначена викладачем за номером нижче приведеного
переліку відповідно до номеру в журналі групи.
В процесі підготовки до написання курсової роботи
підбираються статистичні дані та вивчаються літературні джерела,
складається бібліографія.
Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за
допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного),
реферативних журналів, бібліографічних довідників. Особливу увагу
слід звернути на періодичні видання: газети, журнали, де можна
знайти останні результати досліджень спеціалістів. Важливо підібрати
джерела сучасної закордонної літератури.
Відібрана література підлягає уважному опрацюванню.
Попереднє ознайомлення містить огляд змісту, передмови, анотації.
Розділи, що мають особливе значення для курсової роботи,
старанно обробляють, звертаючи особливу увагу на ідеї та
пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми,
дискусійні питання, наявність різних точок зору і протиріч.
В процесі опрацювання літератури на окремих аркушах або
картках роблять конспективні записи, виписки з тексту, цитати,
цифровий матеріал. При цьому слід обов’язково робити повні
бібліографічні записи джерел: автора, назви книги (статті),
видавництва (назви журналу), року видання, обсягу книги (номера

9

журналу), номера сторінки з тим, щоб використати ці записи для
підготовки списку використаної літератури та зробити необхідні
посилання на джерела в тексті курсової роботи.
План містить: вступ; 3 взаємозв’язаних і логічно побудованих
розділи, що дозволяють розкрити тему; висновки, перелік
використаних джерел, додатки. Самостійно складений студентом
план обговорюється з науковим керівником, у разі необхідності
коректується і після цього затверджується.
Формування тексту курсової роботи відбувається шляхом
систематизації і обробки зібраних матеріалів по кожній позиції
плану. На цьому ж етапі виконуються обчислення, обґрунтовуються
пропозиції, формулюються висновки, підбирається ілюстративний
матеріал (графіки, рисунки, таблиці).
Виконана курсова робота у встановлений регламентом
термін здається керівникові курсу і після реєстрації передається
науковому керівнику для рецензування.
У своїй рецензії викладач відмічає позитивні сторони і
недоліки
курсової роботи, оцінює ступінь самостійності
формулювання основних положень та висновків, наявність елементів
творчого пошуку та новизни, величину масиву опрацьованої
інформації, дотримання вимог щодо змісту та оформлення роботи, а
також робить висновок щодо допуску до захисту.
Захист курсових робіт здійснюється за встановленим
графіком. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом
головних проблем дослідження та їх рішення, відповіді на запитання.

4. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЇЇ ОКРЕМИХ
ЧАСТИН
Курсова робота повинна бути логічно побудованою і мати
характер цілісного і завершеного самостійного дослідження.
Структура і зміст розрахункової курсової роботи чи проекту
можуть бути жорстко регламентованими, як це передбачено
окремими методичними вказівками.
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Традиційно курсова робота має описово-розрахунковий
характер і складається зі вступу, основної частини та висновків.
Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми,
дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми,
визначається мета курсової роботи і завдання, вказується предмет та
об’єкт дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень
розробленості теми у вітчизняній та закордонній літературі, виділити
дискусійні питання та невирішені проблеми. Рекомендований обсяг
вступу − 2-3 стор.
Основна частина роботи поділяється на 3 розділи.
Перший з них, як правило, присвячено теоретикометодичним аспектам досліджуваної теми. В даному розділі
необхідно розкрити основні поняття предмета дослідження. При
цьому необхідно розглянути відмінності та типовість тверджень
сучасних авторів щодо сутності та основних елементів
проблематики, що розглядається. При розгляді методичного
забезпечення оцінки необхідно привести формули розрахунку та
дати роз’яснення умовних позначень.
Другий розділ має містити ґрунтовний аналіз стану об’єкта
дослідження
з
використанням
методів
вертикального,
горизонтального та факторного аналізу. Для здійснення такого
аналізу доцільно використовувати знання, отримані при вивченні
дисципліни «Фінансовий аналіз».
Третій розділ присвячено рекомендаціям та пропозиціям щодо
вирішення досліджуваної проблеми. Проте необхідно відмітити, що
ці рекомендації повинні мати практичну спрямованість та
обґрунтовані відповідними розрахунками. В результаті необхідно
визначити вплив пропонованих заходів на основні фінансові
показники діяльності підприємства.
Усі ці розділи логічно пов’язані між собою. Теоретичні
положення та методичні підходи є основою для аналізу первинних
матеріалів або статистичної інформації, рекомендації і висновки
базуються на результатах аналізу.
Рекомендації
можуть
стосуватись також теоретико-методологічних основ, понятійного
апарату та інструментарію дослідження. Залежно від особливостей
досліджуваної проблеми розділи можуть поєднуватися між собою,
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наприклад, методичний з аналітичним, аналітичний з проектним
тощо. Рекомендований обсяг основної частини – 40–45 стор.
Заключна частина роботи − висновки − це коротке
резюме з усього змісту курсової роботи. Тут вміщуються висновки і
рекомендації, що показують, якою мірою вирішено завдання і
досягнуто мети, сформульованої у вступі. Тому у висновках стисло
слід сформулювати основні результати дослідження, узагальнення
рекомендацій і пропозицій автора курсової роботи, які повинні бути
конкретними і базуватися на аналізі теоретичного і практичного
матеріалу. Обсяг заключної частини – 2–3 стор.
Невід’ємною частиною курсової роботи є перелік
використаних джерел, який містить перелік всіх джерел, використаних
в процесі роботи.
Орієнтовні плани за рекомендованими темами курсових
робіт подано в додатку Б.
Окремі частини тексту, що мають самостійне значення
(об'ємні розрахунки, методики, алгоритми), можуть бути вміщені в
додатки.
У додаток доцільно виносити допоміжний матеріал, який
при вміщенні в основну частину робить текст громіздким. Це
можуть бути: звітність підприємства, проміжні розрахунки, таблиці
допоміжних чи вихідних цифрових даних, інструкції, методики,
розроблені в процесі виконання роботи, ілюстрації допоміжного
характеру, запропоновані форми документів, інші розробки, що
рекомендовані до впровадження. До додатків обов’язково
необхідно включити форми фінансової звітності підприємств, що
використані для виконання аналітичного розділу.
Додатки нумерують наскрізно в тому порядку, в якому вони
згадуються в тексті. Нумерація додатків здійснюється літерами в
алфавітному порядку за виключенням букв: Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.
Кожний додаток починається з нової сторінки.
Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати
50 сторінок друкованого тексту. Цифровий матеріал повинен бути
зведений у таблицях, проаналізований. У разі наведення цифр у
тексті, а також висвітлення дискусійних питань потрібно вказати
джерело наведених даних.
Теоретичні питання у курсовій роботі повинні займати не
більше 1/3 загального обсягу, а 2/3 мають бути підготовлені на
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підставі вивчення й узагальнення практичного матеріалу з роботи
підприємства, відображати результати досліджень та пропозиції
щодо поліпшення управління об’єктом дослідження.
Курсова робота, написана тільки на базі літературних
джерел
без використання практичного матеріалу
роботи
підприємства, до захисту не допускається та повертається студенту
на доопрацювання.

5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота має бути стилістично, граматично, а також
технічно правильно й акуратно оформлена. Вона комплектується в
такій послідовності:
 титульний лист (додаток В);
 зміст;
 вступ;
 основна частина (3 розділи, а при необхідності – поділені на
підрозділи);
 висновки (заключна частина);
 перелік використаних джерел;
 додатки (за необхідності).
Курсова робота має бути віддрукована чітко, охайно, без
помарок та виправлень.
Текст роботи треба розміщувати тільки з одного боку аркуша,
на білому папері формату А4 (210х297 мм), залишаючи поля зліва не
менше 30 мм, справа не менше 10 мм, зверху та знизу – не
менше 20 мм. Викладення тексту кожного розділу, а також вступу
та висновків, переліку використаних джерел, слід починати з нової
сторінки.
Розділи позначають порядковими номерами арабськими
цифрами (1, 2, 3), підрозділи позначають номером розділу та
підрозділу через крапку (1.1, 1.2, або 2.1, 2.2, 2.3 тощо).
Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки
проставляється арабськими цифрами у правому верхньому кутку,
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але на титульному аркуші (перша сторінка курсової роботи) номер
проставляти не слід.
Формули які приводяться в роботі слід нумерувати арабськими
цифрами. Порядковий номер приводиться в круглих дужках
праворуч від формули. Він повинен складатися з номеру розділу та
порядкового номеру формули, розділених крапкою. Наприклад: (1.3)
означає третю формулу першого розділу.
Нумерацію формул здійснюють окремо від нумерації таблиць
та нумерації рисунків.
Цифровий матеріал, який студент вважає за доречне
вмістити у текст курсової роботи, як правило, подається у
табличній формі. Кожна
таблиця повинна мати заголовок
(найменування), що відображає її зміст. Нумерація таблиць
здійснюється таким чином: справа над заголовком з прописної
букви курсивом пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер
(знак «№» перед цифрою не ставиться). Номер таблиці
складається з номера розділу та порядкового номера таблиці в
даному розділі. Наприклад: Таблиця 1.3 – третя таблиця першого
розділу. . Нумерацію таблиць здійснюють окремо від нумерації
формул та нумерації рисунків.
Назва таблиці друкується в наступному рядку по середині
напівжирними літерами.
Наприклад:
Таблиця 2.2

Аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ «__»

При оформленні таблиць слід дотримуватись певних
правил. Зокрема, графи таблиці нумерують тільки у тих випадках,
коли у тексті є на них посилання або у разі перенесення таблиці та її
продовження на наступній сторінці (в цьому разі у правому
верхньому кутку сторінки пишуть «Продовження табл. 2.2» і
ставлять той самий порядковий номер, не повторюючи заголовка
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таблиці та найменування граф, вказують номери граф і продовжують
таблицю).
Якщо всі показники, вміщені у таблицю, мають одну й ту
саму одиницю виміру, то її виносять у заголовок таблиці. Якщо
використовуються показники з різними одиницями виміру, то у
відповідних графах або рядках таблиці одиниці виміру наводять
окремо.
Таблицю вміщують у текст після першого посилання на неї.
Розрахункові таблиці, що мають великий обсяг, не рекомендується
вміщувати в текст основної частини, доцільніше винести їх у
додатки, але з обов’язковими посиланнями на них у тексті.
Посилання в тексті мають бути на всі таблиці.
Вміщувати у курсову роботу таблиці, що не мають заголовків,
нумерації, або на які відсутні посилання у тексті, не дозволяється.
Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо,
вміщений у основну частину курсової роботи, оформляється таким
чином: знизу під ілюстрацією з прописної букви пишуть слово «Рис.»,
проставляють порядковий номер, ставлять крапку (знак «№» перед
цифрою не ставиться). Далі, продовжуючи той самий рядок, з
великої літери вписують назву рисунка, яка повинна відображати
його зміст.
Нумерація рисунків ведеться окремо від нумерації таблиць
та нумерації формул.
Ілюстративний матеріал вміщується у відповідний підрозділ
тільки після посилання на нього. В тексті курсової роботи мають
бути присутніми посилання на всі вміщені рисунки. У тексті
обов’язкового мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була
запозичена будь-яка теоретична, статистична інформація, рисунки,
таблиці, а також цитати, що їх наведено у курсовій роботі. Посилання
на першоджерела можна здійснювати у виносках, що роблять знизу
під текстом на відповідній сторінці (у виносці вказуються: прізвище
та ініціали автора, найменування джерела, видавництво, рік
видання та сторінка). Інший спосіб полягає у використанні
квадратних дужок, в яких
зазначається порядковий номер
джерела у списку використаної літератури та відповідна
сторінка (наприклад: [6, с.17]).
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Перелік джерел інформації (список використаних джерел),
що була використана під час виконання курсової роботи, укладають
у встановленій послідовності:
 Закони України.
 Інструкції та нормативні акти, видані Міністерством
економіки України, галузевими міністерствами, іншими
установами та відомствами.
 Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана
українською або російською мовами.
 Наукова, навчально-методична,
спеціальна
література,
видана іноземними мовами.
По кожному з перелічених підрозділів списку літератури
першоджерела вміщуються у перелік в алфавітному порядку (згідно
з українським або латинським – для іншомовних видань – алфавітом).
Додатки до курсової роботи оформляють таким чином: у
правому верхньому кутку аркуша з прописної букви пишуть слово
«Додаток» та вказують його порядковий номер (знак «№» перед
цифрою не ставиться). Послідовність
вміщення
додатків
визначається порядком появи посилань на них у тексті. Нумерація
додатків здійснюється наскрізне, підряд, від першого до останнього,
арабськими цифрами.
Усі додатки, незалежно від їх характеру (звітні форми,
аналітично- розрахункові таблиці, громіздкі ілюстративні схеми,
комп’ютерні розрахунки тощо), повинні мати заголовок, у якому
відображено зміст інформації, що її має той чи інший додаток.
Оформлена відповідно до сформульованих вимог та
повністю укомплектована курсова робота повинна бути переплетена
(зброшурована).На титульній сторінці курсової роботи студент
повинен поставити свій підпис і дату подання роботи на кафедру.
За результатами захисту курсової роботи студент отримує
оцінку. Оцінка роботи враховує якість його підготовки,
теоретичний рівень, ступінь самостійного висвітлення теми.
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ДОДАТОК А
РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
З ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
1. Управління системою внутрішніх факторів формування
грошових потоків підприємства.
2. Управління рухом та джерелами грошових коштів
підприємства.
3. Формування та управління прибутком підприємства.
4. Управління
формуванням
та
розподілом
прибутку
підприємства.
5. Управління фінансовими результатами підприємства.
6. Управління
фінансовими
результатами
діяльності
підприємства на підставі маржинального аналізу.
7. Управління операційним прибутком підприємства.
8. Управління оборотними активами підприємства.
9. Управління необоротними активами підприємства.
10. Дебіторська заборгованість в системі фінансового управління.
11. Управління та оптимізація структури капіталу підприємств.
12. Методи визначення та управління вартістю капіталу.
13. Порядок формування та управління власним капіталом
підприємства.
14. Особливості формування та управління позиковим капіталом.
15. Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства.
16. Управління фінансовою стабільністю підприємства.
17. Оцінка та управління фінансовою стійкістю підприємства.
18. Управління діловою активністю підприємства.
19. Управління рентабельністю підприємства.
20. Управління кредиторською заборгованістю підприємства.
21. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства та
управління його неплатоспроможністю.
22. Фінансові аспекти санації підприємства-боржника.
23. Оцінка ефективності антикризового фінансового управління.
24. Управління кредитоспроможністю підприємства.
25. Управління інвестиційною привабливістю підприємства.
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26. Управління портфельними інвестиціями підприємства.
27. Управління реальними інвестиціями підприємства в системі
формування фінансових результатів.
28. Реструктуризація підприємств в системі антикризового
фінансового управління.
29. Дивідендна політика компанії в системі управління
фінансовою діяльністю підприємства.
30. Оцінка та управління фінансовими ризиками підприємства.
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ДОДАТОК Б
ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ РЕКОМЕНДОВАНИХ ТЕМ
КУРСОВИХ РОБІТ
Тема 1. Управління системою внутрішніх факторів
формування грошових потоків підприємства
Вступ
Розділ 1. Сутність грошових потоків підприємства та внутрішні
фактори, що їх формують
Розділ 2. Оцінка системи внутрішніх факторів формування
грошових потоків (на прикладі підприємста)
Розділ 3. Вдосконалення управління формуванням грошових
потоків підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 2. Управління рухом та джерелами грошових коштів
підприємства
Вступ
Розділ 1. Сутність та джерела поповнення грошових коштів
підприємства
Розділ 2. Оцінка руху та джерел грошових коштів (на прикладі
підприємста)
Розділ 3. Вдосконалення управління грошовими коштами
підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 3. Формування та управління прибутком підприємства
Вступ
Розділ 1 Теоретичні основи управління прибутком підприємства
в ринкових умовах
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Розділ 2. . Аналіз формування та використання прибутку (на
прикладі підприємста)
Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування та використання
прибутку підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 4. Управління формуванням та розподілом прибутку
підприємства
Вступ
Розділ 1. Прибуток як результат фінансово-господарської
діяльності підприємства
Розділ 2. Оцінка формування та використання прибутку (на
прикладі підприємста)
Розділ 3. Вдосконалення управління прибутком підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 5. Управління фінансовими результатами підприємства
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методичні основи фінансових результатів
діяльності підприємства
Розділ 2. Оцінка фінансових результатів діяльності (на прикладі
підприємста)
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління фінансовими
результатами підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 6. Управління фінансовими результатами діяльності
підприємства на підставі маржинального аналізу
Вступ
Розділ 1. Маржинальний аналіз в системі управління фінансовими
результатами підприємства
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Розділ 2. Оцінка фінансових результатів (на прикладі підприємста)
Розділ 3. Вдосконалення управління фінансовими результатами
підприємства з використанням маржинального аналізу.
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 7. Управління операційним прибутком підприємства
Вступ
Розділ 1. Сутність та основні положення формування операційного
прибутку підприємства
Розділ 2. Оцінка динаміки та факторний аналіз операційного
прибутку підприємства (на прикладі підприємста)
Розділ 3. Вдосконалення управління операційним прибутком
підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 8. Управління оборотними активами підприємства
Вступ
Розділ 1. Сутність та основні характеристики оборотних активів
підприємства
Розділ 2. Оцінка ефективності формування та використання
оборотних активів (на прикладі підприємста)
Розділ 3. Підвищення ефективності управління оборотними
активами підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 9. Управління необоротними активами підприємства
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи необоротних активів підприємства
Розділ 2. Аналіз необоротних активів (на прикладі підприємста)
Розділ 3. Підвищення ефективності формування та використання
необоротних активів підприємства.
Висновки
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Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 10. Дебіторська заборгованість в системі фінансового
управління підприємством
Вступ
Розділ 1. Дебіторська заборгованість підприємства та основні
причини її виникнення.
Розділ 2. Аналіз дебіторської заборгованості (на прикладі
підприємста)
Розділ 3. Оптимізація дебіторської заборгованості підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 11. Управління та оптимізація структури капіталу
підприємства
Вступ
Розділ 1. Поняття та основні складові структури капіталу
підприємства
Розділ 2. Аналіз структури капіталу (на прикладі підприємста)
Розділ 3. Оптимізація структури капіталу підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 12. Методи визначення та управління вартістю капіталу
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методичні положення вартості капіталу
підприємства
Розділ 2. Оцінка структури та вартості капіталу капіталу (на
прикладі підприємста)
Розділ 3. Шляхи оптимізації вартості капіталу підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
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Тема 13. Порядок формування та управління власним
капіталом підприємства
Вступ
Розділ 1. Сутність та складові власного капіталу підприємства
Розділ 2. Аналіз динаміки та структури власного капіталу (на
прикладі підприємста)
Розділ 3. Оптимізація структури власного капіталу підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 14. Особливості формування та управління позиковим
капіталом
Вступ
Розділ 1. Позиковий капітал як складова фінансових ресурсів
підприємства
Розділ 2. Оцінка динаміки та структури позикового капіталу (на
прикладі підприємста)
Розділ 3. Обгрунтування заходів управління позиковим капіталом
підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 15. Управління ліквідністю і платоспроможністю
підприємства
Вступ
Розділ 1. Теоретичні та методичні основи ліквідності та
платоспроможності підприємства.
Розділ 2. Оцінка та аналіз ліквідності та платоспроможності
підприємства (на прикладі підприємста)
Розділ 3. Шляхи підвищення ліквідності і платоспроможності
підприємства.
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
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Тема 16. Управління фінансовою стабільністю підприємства
Вступ
Розділ 1. Сутність та методичне забезпечення управління
фінансовою стабільністю підприємства
Розділ 2. Оцінка фінансової стабільності (на прикладі
підприємста)
Розділ 3. Вдосконалення управління фінансовою стабільністю
підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 17. Оцінка та управління фінансовою стійкістю
підприємства
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методичні засади забезпечення фінансової
стійкості підприємства
Розділ 2. Аналіз рівня фінансової стійкості (на прикладі
підприємста)
Розділ 3. Основні напрями стратегії забезпечення (зміцнення)
фінансової стійкості
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 18. Управління діловою активністю підприємства
Вступ
Розділ 1. Управління діловою активністю підприємства в системі
фінансового менеджменту
Розділ 2. Оцінка ділової активності (на прикладі підприємста)
Розділ 3. Вдосконалення управління діловою активністю
підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 19. Управління рентабельністю підприємства
Вступ
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Розділ 1. Економічна сутність та види рентабельності
Розділ 2. Оцінка показників рентабельності (на прикладі
підприємста) та їх факторний аналіз
Розділ 3. Шляхи підвищення рентабельності підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 20. Управління кредиторською заборгованістю
підприємства
Вступ
Розділ 1. Кредиторська заборгованість як елемент зобов’язань
підприємства
Розділ 2. Аналіз динаміки та структури кредиторської
заборгованості (на прикладі підприємста)
Розділ
3.
Вдосконалення
управління
кредиторською
заборгованістю підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 21. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства
та управління його неплатоспроможністю
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методичні основи неплатоспроможності та
банкрутства підприємства
Розділ 2. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства (на
прикладі підприємста)
Розділ 3. Обгрунтування заходів управління неплатоспроможністю
підприємства та запобігання банкрутству
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 22. Фінансові аспекти санації підприємства-боржника
Вступ
Розділ 1. Сутність та основні положення санації підприємства
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Розділ 2. Оцінка санаційної спроможності (на прикладі
підприємста)
Розділ 3. Розробка плану фінансової санації підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 23. Оцінка ефективності антикризового фінансового
управління
Вступ
Розділ 1. Теоретико-методичні положення антикризового
управління
Розділ 2. Оцінка фінансового стану та діагностика банкрутства (на
прикладі підприємста)
Розділ 3. Підвищення ефективності антикризового фінансового
управління на підприємстві
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 24. Управління кредитоспроможністю підприємства
Вступ
Розділ 1. Теоретичні та методичні аспекти кредитоспроможності
підприємства
Розділ 2. Оцінка кредитоспроможності підприємства-позичальника
Розділ 3. Шляхи підвищення кредитоспроможності підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 25. Управління інвестиційною привабливістю
підприємства
Вступ
Розділ 1. Сутність та основні складові інвестиційної привабливості
підприємства
Розділ 2. Оцінка рівня інвестиційної привабливості (на прикладі
підприємста)
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Розділ 3. Шляхи підвищення
підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки

інвестиційної привабливості

Тема
26.
Управління
портфельними
інвестиціями
підприємства
Вступ
Розділ 1. Поняття та види портфельних інвестицій
Розділ 2. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Розділ 3. Обгрунтування формування портфеля інвестицій
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 27. Управління реальними інвестиціями підприємства в
системі формування фінансових результатів
Вступ
Розділ 1. Теоретичні положення реальних інвестицій
Розділ 2. Оцінка інвестиційної привабливості привабливості (на
прикладі підприємста)
Розділ 3. Обгрунтування підвищення ефективності реальних
інвестицій
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 28. Реструктуризація підприємства в системі
антикризового фінансового управління
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи реструктуризації підприємства
Розділ 2. Оцінка внутрішніх передумов реструктуризації (на
прикладі підприємста)
Розділ 3. Обґрунтування заходів антикризового фінансового
управління на підприємстві
Висновки

29

Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 29. Дивідендна політика компанії в системі управління
фінансовою діяльністю підприємства
Вступ
Розділ 1. Сутність дивідендів та дивідендної політики
підприємства
Розділ 2. Оцінка ефективності дивідендної політики
реструктуризації (на прикладі підприємста)
Розділ 3. Обгрунтування оптимальної дивідендної політики
підприємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
Тема 30. Оцінка та управління фінансовими ризиками
підприємства
Вступ
Розділ 1. Роль та місце фінансових ризиків в системі фінансового
менеджменту
Розділ 2. Оцінка фінансових ризиків (на прикладі підприємста)
Розділ 3. Шляхи мінімізації фінансових ризиків підриємства
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки
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ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
(повне найменування вищого навчального закладу)
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