
Проблематика наукових інтересів керівників магістерських програм кафедри бухгалтерського обліку та 
аудиту ОНЕУ на 2011-2012 н.р. 

 
№ 
з/п П.І.Б Власні наукові інтереси Тематика дипломних робіт згідно з науковим 

інтересом викладача 
1. Максімова В.Ф. 1. Оцінка стану бухгалтерського обліку і 

внутрішнього контролю на вітчизняних 
підприємствах і в організаціях. 
2. Поглиблення теоретичних і розвиток 
організаційно-методичних засад системного 
удосконалення обліку і контролю на 
вітчизняних підприємствах і в організаціях. 
3. Новітня парадигма удосконалення 
облікового та контрольно-аналітичного 
процесу: кібернетично-прикладний аспект. 
4. Організаційно-методичні аспекти 
системної та функціональної інтеграції 
обліку, економічного контролю та аналізу. 

1. Градієнт інвестиційного розвитку підприємства: 
координати доходу в міжнародній та вітчизняній практиці 
обліку.  
2. Удосконалення національної системи обліку витрат. 
3. Облік та аудит стану та руху основних засобів: сучасний 
стан та перспективи розвитку (на прикладі ПАТ «Лукойл - 
ОНПЗ»). 
4. Облік і контроль фінансових результатів у системі 
управління підприємством. 
5. Систематизація методик і підходів до вирішення 
проблемних питань з  обліку та аудиту доходів і фінансових 
результатів. 
6. Удосконалення організаційно-методичного 
забезпечення обліку, контролю і аналізу фінансових 
результатів на підприємствах торгівлі. 
7. Облік та аудит розрахунків з дебіторами та 
кредиторами. 
8. Нормативно-правові та організаційно-методичні засади 
обліку, контролю й аналізу майна підприємства. 
9. Організація та методика обліку, аналізу і контролю 
основних засобів. 
10. Основні засоби як об’єкт обліку, контролю та аналізу. 
11. Організація та методика обліку та контролю вексельних 
операцій. 
12. Особливості обліку та контролю на підприємствах 
малого бізнесу. 
13. Облік і аудит стану та руху основних засобів:  
14. сучасний стан і перспективи розвитку. 



15. Актуальні питання обліку і контролю розрахунків       з 
оплати праці. 
16. Сучасні тенденції в організації бухгалтерського обліку, 
аудиту та контролю розрахунків з оплати праці. 
17. Організація та методика обліку і контролю виробничих 
запасів. 
18. Організаційно-методичні моделі обліку та контролю 
грошових коштів і розрахунків на торгівельних 
підприємствах. 
19. Організаційно-методичні основи та практика обліку і 
контролю розрахункових операцій. 
20. Нормативно-методичне забезпечення обліку, контролю і 
аналізу безготівкових розрахунків. 
21. Організація управлінського обліку та особливості 
контролю й аналізу на промисловому підприємстві. 
22. Розрахункові операції підприємства у призмі обліку, 
контролю та аналізу. 
23. Удосконалення організаційно-методичного 
забезпечення обліку та контролю товарообігу на 
торговельних підприємствах. 
24. Розвиток сучасної парадигми обліку і контролю  
Розрахунків 
25. Формування системи обліку і контролю товарних запасів 
в оптовій торгівлі. 
26. Удосконалення національної системи обліку витрат. 
27. Організаційно-методичне забезпечення обліку і 
контролю господарських операцій на підприємствах оптової 
торгівлі. 
28. Формування, аудит і аналіз фінансової звітності СМП. 
29. Фінансова звітність у призмі обліку, аналізу і аудиту. 
30. Облік і контроль операцій у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності. 
31. Проблеми формування облікової політики підприємства. 



2. Муравська В.В. 1. Облік і контроль доходів та фінансових 
результатів на підприємствах різних видів 
економічної діяльності 
2. Проблеми обліку на підприємствах малого 
бізнесу 
3. Питання обліку витрат в бухгалтерському 
та податковому обліку. 

1. Облік і контроль витрат за видами економічної діяльності 
2. Облік і контроль доходів та фінансових результатів в 

бухгалтерському  та податковому обліку 
3. Особливості обліку випуску готової продукції та її 

реалізації 
4. Особливості обліку на підприємствах малого бізнесу та 

перспективи його розвитку 
5. Питання обліку та контролю основних засобів 

3. Лоханова Н.О. 1. Облік і контроль в системі управління 
економічною стійкістю підприємства 
2. Проблеми організації управлінського 
обліку на підприємствах 
3. Проблеми застосування МСФЗ у практиці 
обліку 
4. Проблеми обліку витрат для різних цілей 
5. Проблеми обліку для цілей оподаткування. 

1. Облік і контроль витрат за видами діяльності в системі 
управління підприємством 
2. Проблеми запровадження МСФЗ на вітчизняних 

підприємствах 
3. Облік і контроль необоротних на вітчизняних 

підприємствах в умовах застосування МСФЗ 
4. Облік і контроль податку на прибуток – діючий стан і 

напрями удосконалення.  
4. Квітко В.А. 1. Проблемні питання обліку і аудиту в 

туристичному бізнесі 
2. Питання обліку і аудиту в акціонерних 
товариствах 

1. Облік і аудит податку на додану вартість у туристичних 
підприємствах 
2. Облік і аудит розрахунків з бюджетом по податку на 
прибуток у в акціонерних товариствах. 

5. Нікуліна Т.М. 1. Проблемні аспекти бухгалтерського обліку 
в умовах переходу до використання МСФО  
2. Проблемні питання в обліку необоротних 
активів 
3. Проблемні питання щодо організації 
бухгалтерського обліку на вітчизняних 
підприємствах. 

 
1. Розвиток форм бухгалтерського обліку та 

контролю в умовах переходу до міжнародних стандартів 
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення обліку та 

контролю діяльності підприємств 
3. Основні засоби в контексті сучасного стану 

бухгалтерського та податкового законодавства 
4. Облік та аудит стану та руху основних засобів: 

сучасний стан і перспективи розвитку   
5. Методика і організація обліку наявності та 

надходження основних засобів, аналіз ефективності їх 
використання 

6. Основні засоби: теоретико - методичні питання 



обліку та контролю   
7.  Облік та аудит основних засобів в інформаційній 

системі підприємства: інтерпретація, відображення та 
перспективи розвитку 

8.  Концептуальні основи обліку та контролю 
основних засобів – сьогодення та шляхи вдосконалення   

9.  Необоротні активи в національній системі 
бухгалтерського обліку: теорія і практика   

10.  Облік та аудит інших необоротних матеріальних 
активів: питання методології та практики   

11.  Облік та контроль нематеріальних активів: теорія 
і методологія   

12.   Удосконалення методів оцінки, обліку та 
контролю матеріальних ресурсів   

13.  Виробничі запаси – порядок відображення в 
обліку та звітності підприємств: національний та 
міжнародний досвід 

14.  Облік та контроль використання виробничих 
запасів: сучасний стан і перспективи розвитку   

15.  Організація обліку та контролю виробничих 
запасів у системі управління підприємствами   

16.  Облік та аудит розрахунків з оплати праці: 
нормативне забезпечення та діюча практика   

17.  Облік та аудит розрахунків з оплати праці та 
відрахувань на загальнообов’язкове державне страхування: 
організаційно-методичні аспекти та напрями удосконалення   

18.  Витрати в системі бухгалтерського обліку: 
теорія, методика, практика   

19.  Облік та контроль витрат операційної діяльності   
20.  Облік та контроль непрямих витрат: теорія і 

практика   
21.  Облік та аудит витрат, які входять до складу 

собівартості продукції 



22.  Облік та аудит витрат поточного періоду: 
теоретико – методологічні основи та діюча практика   

23.  Особливості обліку та контролю витрат 
допоміжних виробництв: теорія та практика   

24.  Облік та контроль виробничих запасів в 
контексті управлінського обліку   

25.  Облік та аудит операційних витрат, що не 
входять до собівартості продукції: нормативне забезпечення 
та практичне застосування   

26.   Готова продукція як об’єкт обліку та контролю: 
сучасний стан і перспективи розвитку   

27.  Облік та аудит реалізації продукції, робіт, послуг   
28.  Облік та аудит процесу реалізація: теорія, 

практика та перспективи розвитку   
29.  Дебіторська заборгованість – об’єкт обліку та 

контролю: сучасний стан та напрями удосконалення 
30.  Поточні зобов’язання: організаційно – 

методологічні аспекти обліку та аудиту   
31.  Облік та аудит розрахунків із дебіторами та 

кредиторами   
32.  Особливості  організації обліку і аудиту власного 

капіталу на підприємствах недержавних форм власності 
33.   Особливості обліку та контролю на 

підприємствах малого бізнесу: теорія та практика   
34.  Підприємства малого бізнесу як об’єкт обліку та 

аудиту: нормативне забезпечення та практика обліку   
35.   Методика та практика обліку та контролю стану 

і руху товарів у торгівлі   
36.   Особливості обліку та контролю на 

підприємствах будівельного комплексу 
37.  Особливості обліку і контролю на автотранспорті  

6. Сиротенко Н.А. 1. Удосконалення методики обліку, 
контролю, аналізу окремих об’єктів 

1. Теоретико-методичні питання обліку та контролю 
основних засобів 



(необоротних активів, запасів, резервів, 
зобовязань, доходів, витрат, фінансових 
результатів тощо) у галузях економіки. 
2. Розвиток методології та організації 
бухгалтерського обліку та контролю в 
сучасних умовах. 
3. Проблеми методологічного забезпечення 
систем обліку на мікро - та макрорівнях. 
4. Узгодженість функціонування системи 
бухгалтерського обліку та системи 
статистики.  
5. Загальні тенденції розвитку екологічного 
та соціально-орієнтованого бухгалтерського 
обліку та контролю. 
6. Гармонізація облікових систем країн світу. 

2. Облік та контроль виробничих запасів: сучасний стан і 
перспективи розвитку 
3. Готова продукція як об’єкт обліку та контролю: сучасний 
стан та напрями удосконалення  
4. Дебіторська заборгованість в інформаційній системі 
підприємства: інтерпретація, відображення та перспективи 
розвитку 
5. Облік та аудит розрахунків з оплати праці: нормативне 
забезпечення та діюча практика 
6. Доходи та фінансові результати – особливості 
бухгалтерського обліку та контролю 
7. Облік та контроль витрат операційної діяльності: теорія і 
практика  
8. Методика та практика обліку та контролю стану і руху 
товарів 
9. Особливості обліку та контролю на підприємствах 
ресторанного господарства 
10. Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю на 
підприємствах туристичної діяльності на прикладі… 
11. Особливості обліку та контролю в крюїнгових компаніях 

7. Москалюк Г.О.  1. Проблемі управлінської орієнтації обліку 
2. Облік у державному секторі 
3. Соціально-орієнтований облік 
4. МСФО 

1. Становлення та розвиток управлінського обліку 
2. Облік і контроль витрат операційної діяльності в системі 
управління підприємства 
3. Облік, аналіз та контроль доходів і видатків бюджетної 
установи 
4. Особливості застосування МСФО на підприємствах 
України 

8. Кубік В.Д. 1. Облік на підприємствах промисловості 1. Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту 
поточних зобов’язань на підприємствах промисловості 
2. Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю 
розрахунків з дебіторами 
3. Облік та контроль використання виробничих запасів: 
сучасний стан і перспективи розвитку  



4. Організація обліку та аудиту виробничих запасів в 
системі управління підприємства 
5. Основні засоби: питання обліку, аудиту та аналізу їх 
використання 
6. Питання обліку та аудиту доходів діяльності 
підприємства 
7. Облік та аудит витрат операційної діяльності 
промислового підприємства 
8. Витрати операційної діяльності підприємства: облік, 
аудит та аналіз для забезпечення інформації з метою 
оптимізації управління  
9. Облік, аудит та аналіз фінансових результатів операційної 
діяльності промислового підприємства 
10. Особливості обліку та аудиту на підприємствах малого 
бізнесу: теорія і практика 

9. Макеєва О.В. 1. Проблеми обліку, контролю та аудиту 
основних засобів підприємств 

1. Основні засоби в контексті сучасного стану 
бухгалтерського та податкового законодавства 

2. Облік та аудит стану та руху основних засобів: сучасний 
стан і перспективи розвитку  

3. Методика і організація обліку наявності та надходженню 
основних засобів, аналіз ефективності їх використання 

4. Методика обліку і аналізу переоцінки та зменшення 
корисності необоротних активів 

5. Облік та аудит амортизації та витрат  на поліпшення 
основних засобів: теорія і практика 

6. Основні засоби: теоретико-методичні питання обліку та 
контролю  

7. Облік та аудит основних засобів в інформаційній системі 
підприємства: інтерпретація, відображення та 
перспективи розвитку 

8. Концептуальні основи обліку та контролю основних 
засобів – сьогодення та шляхи вдосконалення  

9. Необоротні активи в національній системі 



бухгалтерського обліку: теорія і практика 
10. Облік та аудит інших необоротних матеріальних 

активів: питання методології та практики  
11. Організація і методика обліку та аудиту капітальних 
інвестицій, аналіз їх ефективності 

11. Самострол С.В. 1. Проблемні питання державного 
фінансового контролю та аудиту 
2. Проблемні питання внутрішнього 
контролю 

1. Облік та контроль (аудит) за напрямками діяльності 
підприємств 

 
 
 


