
ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ  

НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР 

 

1. Напрями удосконалення первинного обліку та контролю на прикладі… 
2. Інвентаризація на підприємствах: питання методології та практики на 

прикладі… 

3. Розвиток форм бухгалтерського обліку та контролю в сучасних умовах 

господарювання 
4. Посилення взаємодії функції планування, обліку та контролю в 

системі управління підприємством 

5. Інформаційно-аналітичне забезпечення обліку та контролю діяльності 
підприємств 

6. Автоматизація системи обліку, аудиту та аналізу на сучасному 

підприємстві (на прикладі...)  

7. Функції обліку і контролю в умовах застосування інформаційних 
технологій: теорія та організація 

8. Основні засоби в контексті сучасного стану бухгалтерського та 

податкового законодавства 

9. Облік і аудит стану та руху основних засобів: сучасний стан і 
перспективи розвитку ( на прикладі…) 

10. Методика і організація обліку наявності та надходження основних 

засобів, аналіз ефективності їх використання (на прикладі…) 
11. Методика обліку і аналізу переоцінки та зменшення корисності 

необоротних активів (на прикладі…) 

12. Облік і контроль амортизації та витрат на поліпшення основних 

засобів: теорія і практика на прикладі… 
13. Основні засоби: теоретико-методичні питання обліку та контролю на 

прикладі… 

14. Облік і контроль основних засобів в інформаційній системі 
підприємства: інтерпретація, відображення та перспективи розвитку на 

прикладі… 

15. Концептуальні основи обліку і контролю основних засобів – 

сьогодення та шляхи вдосконалення на прикладі… 
16. Облік необоротних активів в умовах переходу до МСФЗ 

17. Необоротні активи в національній системі обліку: теорія і практика на 

прикладі… 
18. Облік і контроль інших необоротних матеріальних активів: 

нормативне забезпечення та діюча практика на прикладі… 

19. Облік і аудит нематеріальних активів: теорія та практика на 

прикладі… 
20. Нематеріальні активи: особливості обліку та контролю за 

міжнародними стандартами 

21. Облік та аудит довгострокових інвестицій в дочірні підприємства 
22. Облік та аудит довгострокових інвестицій в асоційовані підприємства 

23. Організація і методика обліку та аудиту капітальних інвестицій, аналіз 

їх ефективності на прикладі… 

24. Облік і контроль інноваційної діяльності підприємства: нормативне 
забезпечення та діюча практика на прикладі… 
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25. Організаційно-методичне забезпечення обліку та контролю операцій з 

борговими цінними паперами на прикладі… 
26. Удосконалення методів оцінки, обліку та контролю матеріальних 

ресурсів на прикладі… 

27. Виробничі запаси – порядок відображення в обліку та звітності 

підприємств: національний та міжнародний досвід 
28. Облік і аудит використання виробничих запасів: сучасний стан та 

перспективи розвитку (на прикладі…) 

29.  Організація обліку та контролю виробничих запасів у системі 
управління підприємствами (на прикладі…) 

30. Облік і контроль виробничих запасів в контексті управлінського 

обліку (на прикладі підприємств…) 

31. Виробничі запаси: особливості обліку та аудиту за міжнародними 
стандартами 

32. Облік і контроль розрахунків з оплати праці: нормативне забезпечення 

та діюча практика на прикладі… 
33. Облік і контроль розрахунків з оплати праці та відрахувань на 

обов’язкове страхування: організаційно-методичні аспекти та напрями 

удосконалення ( на прикладі…) 

34. Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика 
(на прикладі…)  

35. Витрати в системі управлінського обліку: теорія, методика, практика 

(на прикладі…) 
36. Облік і контроль витрат операційної діяльності (на прикладі…) 

37. Облік та аудит непрямих витрат: теорія і практика (на прикладі…) 

38. Облік і контроль витрат, які входять до складу собівартості продукції 

39. Облік і контроль витрат поточного періоду: теоретико-методичні 
основи та діюча практика на прикладі… 

40. Особливості обліку та контролю витрат допоміжних виробництв: 

теорія і практика на прикладі… 
41. Облік і контроль операційних витрат, що не входять до собівартості 

продукції: нормативне забезпечення та практичне застосування в умовах 

діяльності підприємства… 

42. Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості 
продукції у системі управління підприємствами (на прикладі…) 

43. Облік, аналіз та аудит витрат: вітчизняний і міжнародний досвід (на 

прикладі…) 

44. Готова продукція як об’єкт обліку та контролю: сучасний стан і 
перспективи розвитку (на прикладі…) 

45. Облік та аудит реалізації продукції, робіт, послуг на прикладі… 

46. Облік та аудит процесу реалізації: теорія, практика і перспективи 
розвитку (на прикладі…) 

47. Облік та контроль дебіторської заборгованості: сучасний стан і 

напрями удосконалення (на прикладі…) 

48. Поточні зобов’язання: організаційно-методичні основи обліку та 
аудиту на прикладі… 
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49. Облік та аудит розрахунків із дебіторами та кредиторами на 

прикладі… 
50. Моделі обліку та аудиту розрахунків з бюджетом із податку на додану 

вартість: можливості використання та вдосконалення (на прикладі…) 

51. Облік податку на прибуток та податкових різниць: особливості, 

методика та шляхи вдосконалення (на прикладі…) 
52. Облік і контроль розрахунків з бюджетом (за окремими видами 

податків): нормативне забезпечення та діюча практика на прикладі… 

53. Доходи та фінансові результати – особливості бухгалтерського обліку 
та аудиту на прикладі… 

54. Облік та аудит доходів та фінансових результатів: сучасний стан і 

перспективи розвитку (на прикладі…) 

55. Фінансові результати в системі обліку, аудиту та аналізу (на 
прикладі…) 

56. Облік та аналіз фінансових інвестицій (на прикладі…) 

57. Фінансові інвестиції: вітчизняний і міжнародний підхід до організації 
обліку та аудиту (на прикладі…) 

58. Особливості організації обліку і аудиту власного капіталу в 

акціонерних товариствах 

59. Особливості обліку і контролю формування та змін власного капіталу 
в господарських товариствах 

60. Організація і методика обліку та аудиту вексельних операцій (на 

прикладі…) 
61. Особливості обліку та аудиту спільної діяльності (на прикладі…) 

62. Облік та аудит ліквідації підприємств-банкрутів (на прикладі…) 

63. Облік і контроль операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності: 

нормативне забезпечення та діюча практика (на прикладі…) 
64. Облік і аналіз експортних операцій підприємства (на прикладі…) 

65. Методика та організація обліку і аудиту операцій з імпорту товарів, 

робіт, послуг (на прикладі…) 
66. Організація і методика обліку та аналізу операцій з давальницькою 

сировиною (на прикладі…) 

67. Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту діяльності 

підприємств з іноземними інвестиціями (на прикладі…) 
68. Особливості обліку та контролю на підприємствах малого бізнесу: 

теорія і практика (на прикладі…) 

69. Підприємства малого бізнесу як об’єкт обліку та аудиту: нормативне 

забезпечення та практика обліку на прикладі… 
70. Особливості обліку та контролю у СМП на прикладі… 

71. Організація системи обліку, контролю та аналізу на підприємствах-

платниках єдиного податку (на прикладі…)  
72. Особливості складання звітності на СМП (на прикладі...) 

73. Облік та контроль стану і руху товарів у торгівлі на прикладі… 

74. Методика та практика обліку та контролю стану і руху товарів у 

торгівлі на прикладі… 
75. Особливості обліку та аудиту товарних операцій на підприємствах 

оптової торгівлі на прикладі… 



 
4 

76. Облік та аудит товарообігу на підприємствах роздрібної торгівлі 

77. Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі  
78. Особливості обліку та контролю на підприємствах ресторанного 

господарства 

79. Особливості обліку та контролю на підприємствах будівельного 

комплексу 
80. Особливості обліку і контролю будівельних контрактів на прикладі… 

81. Особливості обліку і контролю на автотранспортних підприємствах на 

прикладі… 
82. Облік і контроль посередницької діяльності на прикладі… 

83. Облік та контроль доходів і витрат у санаторно-курортних установах 

на прикладі… 

84. Особливості обліку та контролю на підприємствах готельного бізнесу 
на прикладі… 

85. Облік і контроль на підприємствах туристичної діяльності на 

прикладі… 
86. Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього аудиту на 

підприємствах на прикладі…  

87. Звітність підприємств: склад, методика складання та напрямки 

вдосконалення (на прикладі…) 
88. Облік і контроль екологічної діяльності підприємства: нормативне 

забезпечення та діюча практика (на прикладі…) 

89. Облік і контроль соціально-відповідальної діяльності підприємства: 
теорія та практика на прикладі…  

90. Облік і контроль інноваційної діяльності підприємства: нормативне 

забезпечення та діюча практика на прикладі… 

91. Напрями розвитку системи внутрішнього аудиту підприємства (на 
прикладі…) 

92. Система внутрішнього контролю якості надання аудиторських послуг 

– проблеми створення і удосконалення (на прикладі аудиторської фірми…) 
93. Методичні аспекти проведення зовнішнього аудиту підприємств 

суспільного інтересу (на прикладі…) 

94. Розробка і впровадження системи управлінської звітності (на 

прикладі…) 
95. Особливості проведення аудиту необоротних активів: методичне і 

організаційне забезпечення (на прикладі…) 

96. Особливості проведення аудиту запасів: методичне і організаційне 

забезпечення (на прикладі…) 
97. Особливості проведення аудиту фінансових інструментів: методичне і 

організаційне забезпечення (на прикладі…) 

98.  Аудит безперервності діяльності: методичне і організаційне 
забезпечення (на прикладі…) 

99. Аудит облікових оцінок і припущень управлінського персоналу: 

методичні засади і організаційне забезпечення (на прикладі...)  

100. Порядок складання і напрями поліпшення фінансової і нефінансової 
звітності (на прикладі…) 


