Тематика дипломних робіт
ОC «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»
(варіативна компонента «Фінансовий менеджмент»)
на 2017-2018 н.р.
1. Управління активами підприємства.
2. Управління пасивами підприємства.
3. Управління дебіторською заборгованістю підприємства.
4. Управління ліквідністю підприємства.
5. Управління прибутковістю підприємства.
6. Управління капіталом підприємства.
7. Капітал корпоративного підприємства та ціна його залучення.
8. Управління позиковим капіталом підприємства.
9. Управління власним капіталом підприємства.
10.Управління запасами на підприємстві.
11.Управління фінансовою стійкістю підприємства.
12.Стратегічне планування - основа формування бюджетів підприємства.
13.Особливості розробки бізнес-плану для отримання кредиту.
14.Механізм фінансового планування в організації.
15.Внутрішньофірмове планування: інструменти і процедури.
16.Система управління фінансами фінансово-промислової групи.
17.Організація бюджетування на підприємстві.
18.Механізми капіталізації підприємства.
19.Управління ресурсною базою фінансово-кредитної установи.
20. Дивідендна політика підприємства і шляху її оптимізації.
21. Фінансовий менеджмент малого бізнесу.
22. Особливості оподаткування і формування фінансових результатів малих
підприємств в Україні.
23. Система управління витратами на підприємстві і її вплив на фінансові
результати.
24. Фінансовий менеджмент на підприємстві і основні напрями його
розвитку.
25. Управління оборотними активами підприємства.
26. Форми і методи фінансового оздоровлення підприємства.
27. Зовнішнє фінансування діяльності підприємства.
28. Управління та оцінка кредитоспроможності підприємства.
29. Управління грошовими потоками підприємства.
30. Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стабільності підприємства.
31. Управління інвестиційним портфелем підприємства.
32. Кредит як інструмент фінансування діяльності суб’єкту господарювання.
33. Управління інвестиційною привабливістю підприємства.
34. Управління вартістю підприємства.
35. Конкурентоспроможність підприємств: основні напрямки підвищення.
36. Оцінка та управління вартістю нерухомості у складі майнового комплексу
підприємства.

37. Стратегія розвитку підприємств реального сектору економіки.
38. Основні чинники ефективності управління сучасним підприємством.
39. Організація системи планування діяльності підприємства в умовах
антикризового управління.
40. Механізм формування місцевих бюджетів в сучасних умовах.
41. Стратегія фінансового зростання підприємства.
42. Управління коштами на розрахунковому рахунку підприємства.
43. Фінансовий менеджмент і контролінг у сфері бізнесу.
44. Вартісно-орієнтоване управління та оцінка вартості бізнесу.
45. Антикризове фінансове управління на підприємстві.
46. Особливості формування і розвитку ринку цінних паперів в Україні.
47. Первинний і вторинний ринок цінних паперів України та їх специфіка.
48. Вексель і особливості його застосування в інвестиційній діяльності.
49. Акції і особливості їх застосування в інвестиційній діяльності.
50. Економічна ефективність фінансових вкладень в цінні папери.
51. Методи управління інвестиційним портфелем.
52. Оптимальний інвестиційний портфель і методи його формування.
53. Особливості портфельного інвестування в умовах інтеграції фінансових
ринків.
54. Проектне фінансування інвестиційних проектів.
55. Організація та аналіз кредитних операцій комерційного банку.
56. Фінансовий контроль страхової компанії.
57. Організація та аналіз безготівкових розрахунків у комерційного банку
58. Особливості формування і використання фінансових ресурсів фінансовокредитних установ.
59. Управління валютною позицією учасника фінансового ринку.
60. Валютні операції у фінансовому менеджменті
61. Лізинг як спосіб фінансування сучасного бізнесу.
62. Реалізація інвестиційного проекту з використанням лізингу.
63. Економічна оцінка та визначення допустимого рівня фінансового ризику
на підприємствах промислової торгівлі.
64. Управління фінансовими ризиками на підприємстві.
65. Економічна оцінка та визначення допустимого рівня операційнофінансового ризику на підприємстві.
66. Управління ризиками портфельних інвестицій.
67. Хеджування валютних ризиків як інструмент фінансового менеджменту.
68. Страхування фінансових ризиків підприємства.
69. Управління фінансовою безпекою підприємства.
70. Управління ризиками у банківській діяльності.

Тематика дипломних робіт
ОC «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»
(варіативна компонента «Управління розвитком банківського бізнесу»)
на 2017-2018 н.р.
1. Управління розвитком банківського бізнесу: організаційно-правове
забезпечення.
2. Організація системи управління розвитком банківського бізнесу.
3. Оптимізаційні технології в системі управління розвитком банківського бізнесу.
4. Стратегії забезпечення розвитку банківського бізнесу в сучасних умовах.
5. Формування механізму безпеки банківської діяльності в сучасних умовах.
6. Інформаційно-аналітичне забезпечення банківської безпеки.
7. Інноваційні технології забезпечення банківської безпеки в Україні.
8. Оптимізаційні технології в системі управління банківською безпекою.
9. Організаційно-економічні засади забезпечення фінансової безпеки банку.
10. Реалізація політики фінансової безпеки банків в сучасних умовах.
11. Фінансово-економічна безпека: стратегія і тактика забезпечення.
12. Організація управління фінансово-економічною безпекою банку в сучасних
умовах.
13. Фінансово-економічна безпека банківського сектору та її місце в системі
економічної безпеки країни.
14. Управління фінансовими потоками банку в системі забезпечення банківської
безпеки.
15. Конкурентна розвідка як елемент системи забезпечення банківської безпеки.
16. Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності
українських банків.
17. Управління розвитком банку в контексті обслуговування корпоративних
клієнтів.
18. Управління розвитком банку в контексті обслуговування приватних клієнтів.
19. Фінансове планування та прогнозування банківської діяльності в сучасних
умовах.
20. Фінансове планування в банку та шляхи його вдосконалення.
21. Особливості бізнес-планування діяльності банку на сучасному етапі.
22. Бюджетування у системі фінансового планування в банку.
23. Прогнозування фінансових результатів діяльності банку в системі
банківського менеджменту.
24. Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи
розвитку.
25. Економічний капітал та його роль у забезпеченні фінансової стабільності
банку.
26. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми та наслідки.
27. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми
управління.
28. Механізм управління активами та пасивами банку та пріоритетні напрями

його вдосконалення.
29. Вклади та депозити банків як інвестиційний ресурс економічного розвитку
України.
30. Оптимізаційні технології в системі управління фінансовими ресурсами банку.
31. Заощадження населення в ресурсному потенціалі банку.
32. Управління кредитно-інвестиційною діяльністю банків України.
33. Управління кредитною діяльністю банку як фактор забезпечення його
стабільності.
34. Організаційно-економічні аспекти управління кредитним портфелем банку в
сучасних умовах.
35. Управління інвестиційною діяльністю банку на ринку цінних паперів.
36. Міжбанківський кредитний ринок України: формування та перспективи
розвитку.
37. Сучасні технології банківського іпотечного кредитування.
38. Діяльність платіжних систем: сучасний стан та перспективи розвитку.
39. Управління діяльністю банку на валютному ринку.
40. Впровадження нових видів банківських продуктів та послуг в контексті
реалізації маркетингової стратегії банку.
41. Розвиток сучасних банківських послуг та їх роль у формуванні доходів банку.
42. Розвиток карткового бізнесу як пріоритетний напрям підвищення
конкурентоспроможності українських банків.
43. Прибутковість банківської діяльності: аналіз стану та стратегія управління.
44. Процентна політика: роль та місце в стратегії українських банків.
45. Продуктово-цінова політика як фактор конкурентоспроможності банку.
46. Комунікаційна політика та її вплив на розвиток банку.
47. Управління ризиками в механізмі забезпечення фінансової стабільності банку.
48. Управління системними ризиками банківської діяльності.
49. Управління фінансовою рівновагою на банківському ринку.
50. Організація та оцінка ефективності процесу управління банківським
персоналом.
51. Формування та управління клієнтською базою банків України.
52. Управління фінансовою стабільністю банків в ринкових умовах.
53. Оцінка ефективності управління фінансовою стабільністю банку.
54. Система комплексної оцінки діяльності банків як інструмент визначення рівня
його розвитку.
55. Оцінювання фінансової стабільності банків: інформаційне та методичне
забезпечення.
56. Моніторинг процесів реформування банківської системи України в контексті
європейської інтеграції.
57. Організаційно-економічні аспекти реорганізації та реструктуризації банків в
сучасних умовах.
58. Моделі оцінювання банківської діяльності для забезпечення стабільності
банківської системи.
59. Сучасні підходи до проведення комплексної діагностики фінансового стану
банку на основі рейтингових систем.

60. Прогнозування фінансового стану банків з метою попередження їх
банкрутства.
61. Діагностика стабільності банківської системи на основі макроекономічних та
пруденційних показників.
62. Стратегічний розвиток банківського сектора регіону в контексті забезпечення
фінансової стабільності.
63. Реформа банківської системи України в системі забезпечення її безпеки.
64. Забезпечення стабільності банківської системи відповідно до вимог
міжнародних стандартів.
65. Організація банківського нагляду в Україні та його роль у забезпеченні
стабільності банківської системи.
66. Пруденційний нагляд за діяльністю банків як складова забезпечення
стабільності банківської системи.
67. Макропруденційне регулювання та нагляд: проблеми та перспективи розвитку.
68. Організація банківського нагляду на основі оцінки ризиків.
69. Організація регулювання та нагляду за діяльністю проблемних банків.
70. Системні ризики та їх вплив на банківський сектор України.

