
 

ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ 

 

Фінанси підприємств 

1.Обгрунтування фінансової політики підприємства. 

2.Бюджетування в системі оперативного фінансового контролінгу. 

3.Бюджетування в управлінні інвестиційною діяльністю підприємства. 

4.Бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві. 

5.Вексельна форма розрахунків і її вплив на фінансовий стан підприємства. 

6.Вплив системи оподаткування на ділову активність підприємства. 

7.Грошові розрахунки та їх вплив на господарську діяльність підприємства. 

8.Диверсифікація джерел грошових надходжень підприємств в умовах  розвитку економіки. 

9.Диверсифікація джерел фінансування підприємств.  

10.Дивіденд на політика акціонерного товариства. 

11.Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення. 

12.Інвестиційна політика підприємства. 

13.Інвестиційна діяльність підприємницьких структур та оцінка її ефективності. 

14.Капітал підприємства та джерела його формування. 

15.Капітальні вкладення та їх фінансове забезпечення на підприємстві. 

16.Кредитування інноваційної діяльності підприємств. 

17.Фінансове планування в державних підприємствах. 

18.Фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування. 

19.Фінансове інвестування та його вплив на діяльність підприємств. 

20.Методи реструктуризації підприємства на основі оцінки його ринкової вартості. 

21.Оцінка фінансових ризиків суб`єктів господарювання. 

22.Оптимізація грошових розрахунків підприємства.  

23.Інвестиційне забезпечення аграрного сектору. 

24.Політика управління оборотним капіталом підприємства. 

25.Формування фінансової стратегії підприємства. 

26.Організація розрахунків підприємства з суб'єктами господарювання та її  вплив на фінансовий  

стан підприємства. 

27.Аналітична оцінка фінансової стійкості суб’єкта господарювання. 

28.Інвестиційна діяльність підприємств АПК. 

29.Моделі діагностики банкрутства підприємства: ефективне використання та шляхи удосконалення. 

30.Організація фінансування аграрних підприємств 

31.Оптимізація структури активів підприємства. 

32.Аналіз фінансових ризиків підприємства і методи їх нейтралізації. 

33.Аналіз ліквідності підприємства та шляхи її зміцнення. 

34.Шляхи формування фінансового потенціалу підприємства. 

35.Забезпечення фінансової стійкості підприємств АПК. 

36.Аналіз платоспроможності підприємства та шляхи її зміцнення. 

37.Розвиток лізингу в Україні. 

38.Фінансовий лізинг. 

39.Організація проведення лізингових операцій в 9 аграрних підприємствах). 

40.Лізинг як форма активізації інвестиційного процесу в Україні. 

41.Оцінка фінансової діяльності підприємства. 

42.Фінансова діяльність фермерських господарств. 

43.Формування доходів сільськогосподарських підприємств. 

44.Формування витрат в аграрних підприємствах. 

45.Формування та використання фінансових ресурсів аграрних підприємств. 

46.Формування капіталу сільськогосподарських підприємств 

47.Формування та використання прибутку аграрних підприємств. 

48.Формування оборотних активів аграрного підприємства 



49.Фінансова санація підприємства. 

50.Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства. 

51.Інвестиційна діяльність аграрного підприємства. 

52.Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі. 

53.Фінансова санація та банкрутство підприємства. 

54.Управління розміщенням оборотних коштів підприємства. 

55.Формування, розподіл і використання прибутку на підприємстві. 

56.Управління розміщенням фінансових ресурсів підприємства. 

57.Оцінка формуванням і використанням амортизаційних відрахувань на підприємстві. 

58.Грошові потоки і їх оптимізація на підприємстві. 

59.Фінансове інвестування й оцінка ризику вкладення коштів на підприємстві. 

60.Фінансова безпека підприємницької діяльності. 

61.Фінансове планування на підприємстві та напрями його удосконалення. 

62.Фінансове планування та прогнозування на підприємстві. 

63.Фінансове забезпечення малих підприємств в умовах ринкової трансформації економіки. 

64.Фінансові ресурси підприємства: порядок формування та ефективність використання.  

65.Обгрунтування антикризової фінансової стратегії розвитку підприємства. 

66.Фінансове забезпечення відтворення основних засобів на підприємстві та шляхи його 

вдосконалення.  

67.Фінансування відтворення засобів праці на підприємстві. 

1.Емісійна політика підприємства. 

2.Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. 

3.Шляхи фінансового оздоровлення підприємства. 

4.Шляхи удосконалення амортизаційної політика підприємства.  

5.Формування політики реального інвестування на підприємстві. 

6.Формування політики фінансового інвестування на підприємстві. 

7.Інвестиційні проекти як форма реалізації інвестиційної стратегії підприємства АПК 

8.Формування системи забезпечення підприємства робочим капіталом 

9.Фінансовий контролінг в системі фінансового планування аграрної опідприємства. 

10.Інвестиційна політика в системі фінансового забезпечення підприємства. 

11.Підвищення кредитоспроможності аграрного підприємства. 

12.Інвестиційна привабливість підприємств АПК. 

 

Державні фінанси 

1.Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в Україні. 

2.Фінансове планування у ВНЗ 

3.Бюджет навчальних закладів в Україні. 

4.Фінансове планування в бюджетних установах. 

5.Розрахунки бюджетних установ в Україні. 

6.Казначейське обслуговування бюджетних установ в Україні. 

7.Особливості оподаткування бюджетних установ в Україні. 

8.Фінансові ресурси держави: проблеми формування та ефективного використання. 

9.Фінансова політика України в епоху глобалізації. 

10.Оцінка ефективності витрачання бюджетних коштів у пріоритетних галузях економіки. 

11.Механізм обслуговування державного боргу України. 

12.Інвестиційний клімат в Україні. 

13.Організація готівкового грошового обігу на підприємстві. 

14.Оподаткування малого бізнесу в Україні.  

15.Особливості організації фінансів акціонерного товариства. 

16.Оцінка ризиків вкладення коштів підприємством на фінансовому ринку. 

17.Податкове планування на підприємстві та напрями його вдосконалення. 

18.Напрями підвищення прибутковості аграрного підприємства. 

19.Стратегічне фінансове планування на підприємстві. 



20.Підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства 

21.Пільги в непрямому оподаткуванні та їх значення у фінансово господарській  

діяльності аграрних підприємств. 

22.Пільги в прямому оподаткуванні та їх значення в фінансово -господарській  

діяльності аграрних підприємств. 

23.Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства. 

24.Поточне фінансове планування на підприємстві.  

25.Податковий менеджмент та його вплив на інвестиційну діяльність підприємства. 

26.Реальні інвестиції підприємства та джерела їх фінансового забезпечення. 

27.Рентабельність підприємства і шляхи її підвищення. 

28.Система фінансової оцінки інвестиційної привабливості підприємства. 

29.Формування і використання грошових потоків підприємства. 

30.Формування операційних витрат підприємств на виробництво і реалізацію 

31.Оцінка інвестиційної привабливості підприємства. 

32.Податкова політика держави та її вплив на розвиток підприємства. 

33.Шляхи удосконалення спрощеної системи оподаткування малого підприємництва в Україні. 

 

Місцеві фінанси 

1.Фінансове забезпечення розвитку сільських територій (на конкретному прикладі). 

2.Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування. 

3.Формування та використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування. 

4.Формування дохідної бази місцевих бюджетів. 

5.Планування та порядок фінансування видатків місцевих бюджетів в Україні. 

6.Фінансова діяльність підприємств житлово-комунального господарства. 

7.Міжбюджетні відносини в Україні. 

 

Фінансовий ринок 

1.Пріоритетні напрями розвитку фінансового ринку в Україні. 

2.Механізм здійснення лізингових операцій в Україні. 

 

 

Оподаткування 

1.Оподаткування діяльності аграрних формувань в Україні 

2.Альтернативні системи оподаткування суб’єктів малого підприємства. 

3.Механізм оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. 

4.Оподаткування сільськогосподарського товаровиробництва. 

5.Спрощена система оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та шляхи її 

реформування. 

6.Податкове планування на підприємстві та напрями його вдосконалення 

7.Спеціальні режими оподаткування у  сільському господарстві. 

8.Оподаткування суб’єктів малого підприємництва .в Україні. 

9.Податкове регулювання доходів місцевих бюджетів. 

10. Оподаткування споживання в Україні. 

11. Розвиток податкової системи України. 

12. Податок на додану вартість в податковій системі України. 

13. Податок та прибуток підприємства в податковій системі України. 

14. Оподаткування зовнішньоекономічних операцій. 

15. Прямі та непрямі податки в податковій системі України. 

16. Розвиток місцевого оподаткування в Україні. 

17. Екологічне оподаткування в Україні. 

18. Рентні платежі в податковій системі України. 

19. Акцизний податок в податковій системі України. 

 


