
Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-

професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

1. Вдосконалення системи управління діяльністю суб’єкта підприємництва 

як інструмент забезпечення його економічної безпеки 

2. Венчурне фінансування інноваційної діяльності малого підприємництва 

3. Використання інструментів фондового ринку для підвищення 

ефективності інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва 

4. Діагностика діяльності торгівельного підприємства та її удосконалення у 

сфері сервісного обслуговування населення 

5. Діагностика ефективності управління фінансовим станом суб’єкта 

підприємництва та розробка політики управління його дебіторською 

заборгованістю  

6. Діагностика транспортно-експедиційної діяльності суб’єкта торгівельного 

підприємництва та розробка рекомендацій щодо її удосконалення 

7. Діагностика фінансового стану суб’єкта підприємництва та розробка 

заходів щодо забезпечення беззбитковості його господарської діяльності  

8. Діагностика фінансового стану суб’єкта підприємницької діяльності та 

розробка пропозицій щодо його поліпшення 

9. Діагностика фінансового стану суб’єкта підприємницької діяльності та 

удосконалення процесу управління його платоспроможністю 

10. Діагностика фінансової стійкості суб’єкта підприємницької діяльності та 

розробка напрямів її підвищення 

11. Діагностичний аналіз фінансового стану суб’єкта підприємництва та 

формування напрямків нівелювання загроз його фінансово-економічній безпеці 

12. Дослідження ефективності діяльності суб’єкта підприємництва та 

обґрунтування стратегії його розвитку 

13. Дослідження інвестиційної привабливості суб’єкта підприємництва та 

впровадження системи моніторингу його інвестиційної діяльності  

14. Дослідження кон’юнктури регіонального споживчого ринку та її вплив 

на діяльність торговельного підприємства 

15. Дослідження методики оцінки фінансового потенціалу розвитку 

суб’єкта підприємництва та розробка напрямів її вдосконалення 

16. Дослідження можливостей і перспектив подальшого розвитку суб’єкта 

підприємництва згідно тенденцій розвитку української економіки 

17. Дослідження показників діяльності суб’єкта підприємництва та 

удосконалення процесу розробки його фінансової стратегії 



18. Дослідження просування нової марки товару на український ринок 

19. Дослідження система бізнес-процесів суб’єкта підприємництва та 

розробка напрямів її оптимізації 

20. Дослідження системи управління конкурентоспроможністю суб’єкта 

підприємницької діяльності та напрями її удосконалення 

21. Дослідження структури витрат суб’єкта підприємництва за умов 

діяльності в нестабільному середовищі та її розробка заходів щодо її оптимізації 

22. Дослідження фінансово-економічного розвитку суб’єкта 

підприємницької діяльності в системі оцінювання показників його фінансового 

стану 

23. Дослідження фінансової звітності суб’єкта підприємництва та розробка 

політики формування його фінансових ресурсів  

24. Дослідження фінансової політика суб’єкта підприємництва та 

обґрунтування проекту підвищення її ефективності 

25. Комплексна діагностика фінансового стану суб’єкта підприємництва та 

розробка напрямів його зміцнення 

26. Конкурентні переваги суб’єкта підприємництва та обґрунтування 

стратегії їх забезпечення  

27. Механізм державної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності та 

напрями його вдосконалення 

28. Моделювання ефективної системи управління прибутком суб’єкта 

підприємництва 

29. Обґрунтування внутрішніх резервів відновлення платоспроможності 

суб’єкта підприємництва при загрозі банкрутства 

30. Обґрунтування напрямків підвищення ефективності діяльності суб’єкта 

підприємництва на підставі моніторингу його стійкості та платоспроможності в 

умовах нестабільного розвитку економіки 

31. Обґрунтування резервів відновлення фінансової стійкості суб’єкта 

підприємництва при загрозі банкрутства 

32. Обґрунтування та інвестиційне забезпечення проекту розвитку суб’єкта 

підприємницької діяльності 

33. Перспективи розвитку підприємництва в Україні в умовах євроінтеграції 

та децентралізації регіонів 

34. Розробка бізнес-моделі суб’єкту підприємництва на базі мережі бізнес-

процесів 

35. Розробка напрямків покращення фінансового стану суб’єкту 

підприємницької діяльності 

36. Розробка перспективних напрямів ефективного розвитку суб’єкта 

підприємництва на підставі оцінки динаміки показників його фінансової 



діяльності 

37. Розробка заходів підвищення ефективності фінансового забезпечення 

суб’єктів підприємництва 

38. Розробка напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства на 

основі управління оборотними активами 

39. Розробка політики запобігання банкрутства суб’єкта підприємницької 

діяльності 

40. Розробка пропозицій щодо поліпшення фінансово-економічного стану 

суб’єкта підприємництва 

41. Розробка системи моніторингу кризових явищ в діяльності суб’єкта 

підприємництва 

42. Розробка системи моніторингу реалізації інвестиційних програм 

суб’єкта підприємницької діяльності 

43. Розробка системи моніторингу ризикових подій та ризик-факторів 

суб’єкта підприємництва 

44. Розробка системи моніторингу фінансового стану суб’єкта 

підприємницької діяльності 

45. Розробка та впровадження комп’ютерних систем діагностики стану 

грошового обороту суб’єкта підприємництва 

46. Розробка та впровадження системи моніторингу за станом грошових 

потоків суб’єкта підприємництва 

47. Розробка та обґрунтування стратегії підвищення ефективності діяльності 

суб’єкта підприємництва 

48. Стратегічне управління збутовою діяльністю суб’єкта підприємництва 

49. Удосконалення процесу діагностики фінансового стану суб’єкта 

підприємницької діяльності 

50. Удосконалення процесу управління формуванням інвестиційних 

ресурсів суб’єкта підприємницької діяльності 

51. Управління обсягом та асортиментною структурою обороту 

підприємства торгівлі 

52. Формування ефективної системи управління фінансовими ризиками 

суб’єкта підприємницької діяльності 

53. Формування напрямів стійкого розвитку суб’єкта підприємницької 

діяльності 

54. Формування перспективних напрямів підвищення інвестиційної 

привабливості суб’єкта підприємницької діяльності на основі аналізу його 

платоспроможності та фінансової стійкості 

55. Формування системи антикризового управління торговельним 

підприємством 



56. Формування системи контролінгу на торговельному підприємстві  

57. Формування системи управління економічними ризиками суб’єкта 

підприємництва 

58. Формування системи управління якістю продукції суб’єкта 

підприємництва 

59. Формування перспективних напрямків розвитку підприємства на 

підставі комплексного аналізу його фінансово-економічного стану 

60. Формування оптимальної стратегії кредитування суб’єктів 

підприємництва. 

61. Формування стратегії сталого розвитку підприємства в умовах 

нестабільного економічного середовища 

62. Формування напрямів стійкого розвитку суб’єкта підприємницької 

діяльності 


