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1. Загальні положення
Курсова робота з дисциплін «Фінансовий менеджмент» (далі за текстом –
курсова робота) виконується з метою узагальнення, поглиблення і закріплення
теоретичних знань, вміння
самостійно досліджувати і аналізувати
інформаційні джерела, статистичні і практичні матеріали.
Курсова робота як форма самостійної роботи студентів сприяє розвитку
творчого мислення і навичок самостійної науково-дослідницької роботи.
У курсовій роботі студент повинен показати:
знання і правильне розуміння закономірностей, що відбуваються у
економічному середовищі;
уміння працювати з інформаційними джерелами, користуючись
законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на
проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення
економічних відносин;
здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі
аналізу та узагальнення матеріалу.
Курсова робота виконується у терміни, визначені навчальними планами.
Для виконання курсової роботи студентами проводиться робота:
вибір теми, об’єкта дослідження та визначення завдань;
підбір, вивчення та узагальнення літератури, законодавчих і
нормативних документів;
підбір та обробка інформаційного матеріалу;
складання плану курсової роботи;
написання курсової роботи;
оформлення роботи;
захист курсової роботи.
2. Тематика курсових робіт
Студенти обирають тему за власним бажанням, але тільки одну тему
може вибрати студент із однієї групи. Студенту надається право визначати тему
своєї роботи поза пропонованого переліку, але вона має бути погоджена з
науковим керівником. Тема курсової роботи містить певне питання. Його
поглиблене вивчення дозволить розглянути варіанти його розв’язання.
Доцільно, аби для дослідження було обране питання, яке представляє для
студента науковий інтерес, над яким студент працював, або планує працювати
під час написання рефератів, доповідей, або майбутньої випускної
кваліфікаційної роботи (дипломної роботи). Це дозволить студентам краще
підготуватися до написання випускної роботи. Перелік тем курсових робіт
наведено у додатку А.
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3. Структура курсової роботи
Курсова робота повинна мати структуру, складовими частинами якої є :
1.Титульний аркуш
2. Зміст
3. Вступ
4. Основна частина
4.1. Зміст дослідницького питання з фінансового менеджменту
4.2. Аналіз існуючого досвіду
4.2. Розробка рекомендацій з удосконалення управління
5. Висновки
6. Список використаних джерел
Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи наведено у
додатку Б.
Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів
та підрозділів.
У вступі відмічається актуальність теми, її новизна і практичне значення,
стисла характеристика, зазначаються матеріали, які використані в роботі.
Основна частина курсової роботи поділяється на три розділи. У першому
розглядаються зміст дослідницького питання з фінансового менеджменту,
обґрунтовується його актуальність і практичне значення. У другому розділі
проводиться аналіз існуючого досвіду фінансового управління з напрямку, що
досліджується, його позитивні і негативні сторони. У третьому проводиться
розробка рекомендацій з удосконалення управління фінансами.
На основі проведеного дослідження формулюються висновки.
Вивчаючи теоретичні основи певних проблем, студент повинен здійснити
огляд економічної літератури. Мінімальна кількість літературних джерел
складає 15. Присутність такого матеріалу в роботі має показати ґрунтовне
знайомство студента із спеціальною літературою, його вміння систематизувати
джерела, критично їх розглядати, аналізувати різні підходи, що існують у
науковій думці, виділяти суттєве, робити власні аргументовані висновки.
4. Оформлення курсової роботи
Текст курсової роботи набирається на комп’ютері через 1,5 інтервали на
одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм), з полями:
верхнє та нижнє – 20 мм;
ліве – 35 мм, праве – 10 мм.
При наборі тексту використовується шрифт текстового редактора Word
Times New Roman Cyr розміру 14 Pt.
Обсяг курсової роботи при комп’ютерному варіанті оформлення – 15-20
сторінок.
Абзацний отступ має становити 5 знаків.
Текст основної частини роботи поділяють на розділи та підрозділи.
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Заголовки структурних частин роботи ―ЗМІСТ‖, ―ВСТУП‖, ―РОЗДІЛ‖,
―ВИСНОВКИ‖, ―СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ‖ друкують великими
літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка
не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх
розділяють крапкою.
При наборі тексту роботи допускається виділяти заголовки структурних
частин, розділів та підрозділів жирним шрифтом без застосування курсиву.
Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки, при
цьому на попередньому аркуші повинно бути не менше 4 – 5 рядків тексту.
Заголовки підрозділів повинні розміщуватися на відстані трьох
міжрядкових інтервалів від попереднього тексту або заголовка розділу, до
якого належать. Відстань між заголовком та наступним текстом має
дорівнювати подвійному міжрядковому інтервалу.
Після заголовка підрозділу на сторінці повинно бути не менше 3 – 4 рядків
тексту. Якщо ці умови не виконуються, заголовок переноситься на наступну
сторінку.
Оформлення роботи повинно бути охайним, без помилок і помітних
виправлень.
Не нумерують, але враховують при нумерації сторінки: титульний аркуш,
зміст.
Номер розділу друкують після слова ―РОЗДІЛ‖, після номера крапку не
ставлять, потім з нового рядка ставлять заголовок розділу.
Наприклад:
РОЗДІЛ 1
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ РОЛЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими
ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім у
тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Наприклад:
1.1. Теоретико-суттєва характеристика прибутку підприємства
Ілюстрації позначають словом ―Рис.‖ і нумерують послідовно в межах
розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового
номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.
Наприклад:
Рис.1.2. (другий рисунок першого розділу) ………………
Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно
під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, її нумерують за
загальними правилами.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках)
в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком
таблиці розміщують напис ―Таблиця‖ із зазначенням її номера. Номер таблиці
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повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими
ставиться крапка.
Наприклад: ―Таблиця 1.2‖ (друга таблиця першого розділу).
Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. При
переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово ―Таблиця‖ і її номер
вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над другою та
наступними частинами пишуть слова ―Продовження таблиці‖ та вказують
номер, наприклад: ―Продовження таблиці 1.2‖ Над останньою частиною
таблиці пишуть слова ―Закінчення таблиці‖ та вказують номер, наприклад,
―Закінчення таблиці 1.2‖.
Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером
за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад,
―…у працях [1 – 7]…‖ або ―…у роботах [5, 12]…‖
Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації,
наприклад, ―…(рис.1.2)…‖.
На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово ―таблиця‖
в тексті пишуть скорочено, наприклад: ―… (Табл. 1.2)… ―.
Джерела до курсової роботи треба розміщувати в списку у такому порядку:
Конституція України;
Закони України;
Укази Президента;
Постанови Верховної Ради України;
Постанови Кабінету Міністрів України;
інструкції та нормативні акти, видані міністерствами та іншими
державними установами;
наукова, навчально-методична та спеціальна література (в тому числі
газетні і журнальні статті), видана українською та російською мовами в
алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
література, видана іноземними мовами;
посилання на Інтернет.
5. Рекомендована література
Основна
1. Азаренкова Г.М. Фінансовий менеджмент: опорний конспект лекцій в 2-х
частях / Г.М. Азаренкова, О.М. Біломістний – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2009.
2. Азаренкова Г.М. Антоненко О.І. Фінансовий менеджмент: Навчальнометодичний посібник для організації самостійної та індивідуальної роботи
студентів спеціальностей 8.050104 «Фінанси і кредит» і 8.050106 «Облік та
аудит», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» – Харків: ХІБС УБС НБУ,
2010. – 228 с.
3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учеб. курс. / [И.А. Бланк]. — [изд.
2-е, перераб. и доп.]. — К. : Эльга; Ника Центр, 2005. — 653с. : рис., табл.
4. Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту [Текст] : підручник/ Евхен
Брігхем;: перевод з англ. В. Біленького – Київ : Молодь, 1997,- 1000 с.
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5. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами [Текст] / Дж. К. Ван Хорн,
Джон М. (мл.) Вахович ; перевод с англ. О.Л. Пелявского. - 13-е изд. - М. ;
СПб. ; К. : Вильямс, 2010. — 1232 с.
6. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [Л.О.
Коваленко, Л.М. Ремньова]. – [3-тє вид., випр. і доп. ]. – К. : Знання, 2008. – 483
с. - (Серія «Вища освіта XXI століття»).
7. Кузьменко Л.В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [Л.В.
Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова] – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 256
с.
8. Савчук В.П. Финансовий менеджмент : практическая энциклопедия.
/ [В.П. Савчук]. — [3-е изд.]. — К. : Максимум, 2005. — 884 с. рис., табл.
9. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / [А.М. Поддєрьогін, М.Д.
Білик, Л.Д. Буряк та ін.] ; за заг. ред. А.М. Поддєрьогіна. – К. : КНЕУ, 2005. –
536 с.
10. Шелудько В.М.
Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / В.М.
Шелудько. - К. : Знання, 2006. – 439 с. - (Серія «Вища освіта XXI століття»).
11. Школьник І.О. Фінансовий менеджмент : : навч. посіб. / [І.О. Школьник,
І.М. Боярко, Б.І. Сюркало] / за ред. І. О. Школьник. – Суми : Університетська
книга, 2008. – 342 с.
Допоміжна
I Законодавчі та нормативні документи
12. Господарський кодекс України : № 436-IV вiд 16.01.2003 [Електронний
ресурс]. - Режим доступу : - zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=43615.
13. Податковий кодекс України : №2755-VI вiд 2.12.2010 Електронний
ресурс].
Режим
доступу
:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
14. Про банки і банківську діяльність : Закон України № 2121-III від 7.12.2000
[Електронний ресурс]. - Режим доступу : -zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.
15. Про цiннi папери і фондову біржу : Закон України від 23.02.2006 №3480IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : -zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=3480-15.
16. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України : Закон
України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. - Режим
доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
17. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
: Закон України № 2664-III вiд 12.07.2001 [Електронний ресурс]. - Режим
доступу : zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14.
IІ Додаткова
18. Азаренкова Г.М. Менеджмент фінансових потоків економічних агентів:
монографія / Г.М. Азаренкова. – Київ.: УБС НБУ, 2000. – 335с.
19. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник /
[Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко]. — К.: Знання-Прес,
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2004.— 291с.
20. Азаренкова Г.М. Фінансові потоки в системі економічних відносин:
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6. Додатки
Додаток А

Рекомендована тематика курсових робіт1
1. Фінансові стратегії підприємства.
2. Джерела формування капіталу підприємства.
3. Оптимальна структура капіталу підприємства.
4. Фінансування капітальних вкладень.
5. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту.
6. Фінансові ризики та методи їх запобігання.
7. Кредит як джерело фінансових ресурсів.
8. Амортизаційна політика підприємства та шляхи її удосконалення.
9. Аналіз витрат виробництва та управління ними на підприємстві.
10. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства та управління нею.
11. Аналіз кредиторської заборгованості підприємства та управління нею.
12. Аналіз витрат виробництва і шляхи їх зменшення.
13. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів підприємства.
14. Аналіз формування та ефективності використання обігових коштів
підприємства.
15. Аналіз імовірності банкрутства та обґрунтування шляхів виходу
підприємства з фінансової кризи.
16. Аналіз джерел формування та засобів збільшення капіталу комерційного
банку.
17. Аналіз та управління прибутковістю та ліквідністю комерційного банку.
18. Аналіз фінансових ресурсів комерційного банку та управління ними.
19. Факторний аналіз прибутку.
20. Оцінка ефективності реструктуризації підприємства.
21. Оцінка фінансових ризиків підприємства та управління ними.
22. Оцінка фінансового стану підприємства.
23. Оцінка та управління прибутковістю підприємства.
24. Управління власними фінансовими ресурсами підприємства.
25. Управління ліквідністю підприємства.
26. Управління оборотним капіталом підприємства.
27. Управління портфельними інвестиціями підприємства.
28. Управління прибутковістю підприємства.
29. Управління рухом грошових коштів на підприємстві.
30. Управління структурою капіталу підприємства.
31. Управління товарно-матеріальними запасами підприємства.
32. Управління фінансовою безпекою підприємства.
33. Управління фінансовою стійкістю підприємства.
34. Управління кредитними ресурсами комерційного банку.
1

Кожний рік тематика курсових робіт оновлюється та затверджується на засіданні кафедри економіки та
фінансів.
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35. Управління прибутковістю комерційного банку.
36. Управління прибутковістю та ліквідністю страхової компанії.
37. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку.
38. Управління власним капіталом комерційного банку.
39. Управління амортизаційною політикою підприємства.
40. Управління фінансовими інвестиціями підприємства.
41. Управління фінансовими ризиками.
42. Управління дивідендною політикою підприємства.
43. Управління дебіторською заборгованістю.
44. Управління кредиторською заборгованістю підприємства.
45. Управління портфелем цінних паперів.
46. Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємств.
47. Методи оцінки платоспроможності підприємств та напрямки їх
вдосконалення.
48. Система діагностики фінансового стану підприємств.
49. Фінансове забезпечення сталого економічного зростання підприємств.
50. Методи аналізу стану активів підприємств та Їх вдосконалення.
51. Обґрунтування схеми та джерел фінансування при створенні нового
підприємства.
52. Оптимізація структури капіталу підприємств.
53. Управління вартістю капіталу підприємств.
54. Політика формування власних фінансових ресурсів підприємства.
55. Дивідендна політика акціонерного підприємства.
56. Політика залучення позикових коштів підприємством.
57. Управління обслуговуванням боргу підприємств.
58. Аналіз грошових потоків підприємств.
59. Оптимізація грошових потоків підприємств.
60. Політика запобігання банкрутства підприємства.
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