
Теми кваліфікаційних робіт студентів ІІ курсу факультету Економіки, бізнесу і контролю денної та 
заочної форм навчання, які навчаються за СВО «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Облік і аудит» 2018-2019 н.р. 
 

№ П.І.Б. Тема, анотація Керівник Дата, 
аудиторія 

Час 
захисту 

1.  Височина 
Дем'ян 

Андрійович 

Тема: «Організація і методика обліку, аналізу та аудиту довгострокових та 
короткострокових позик банку  (на прикладі ПрАТ «Виробниче об’єднання «Одеський 
консервний завод») 
Анотація: Проаналізовано нормативно-правову базу обліку кредитних операцій та 
сформовано визначення їх сутності, розглянуто методологічні аспекти фінансового 
обліку довгострокових позик та короткострокових кредитів;  проведено фінансовий 
аналіз діяльності підприємства з поглибленим аналізом зобов’язань підприємства; 
розглянуто організацію і методику аудиту довгострокових та короткострокових позик 
банку. За результатами  дослідження складено аудиторський висновок, 
запропоновано методику проведення аналізу зобов’язань, наведено рекомендації, 
щодо удосконалення фінансового обліку позик банку, а також пропозиції щодо 
поліпшення фінансово-економічної діяльності підприємства. 

д.е.н., професор 
Немченко В.В. 

17.12.2018 
А-324 

з 9:00 

2.  Свірідовська 
Ярослава 

Валентинівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дебіторами та 
кредиторами  (на прикладі ПрАТ «Виробниче об’єднання «Одеський консервний 
завод») 
Анотація:  Досліджено сутність, склад та класифікація понять «дебіторська і 
кредиторська заборгованість», розглянуто методологічні аспекти фінансового та 
податкового обліку дебіторської і кредиторської заборгованості;  проведено 
фінансовий аналіз діяльності підприємства з поглибленим аналізом заборгованості;  
розглянуто організацію фінансового та податкового обліку та обліку дебіторської і 
кредиторської заборгованості на підприємстві; розглянуто організацію і методику 
аудиту заборгованості. За результатами  дослідження складено аудиторський 
висновок, запропоновано методику проведення аналізу дебіторської і кредиторської 
заборгованості,  наведено рекомендації, щодо удосконалення фінансового обліку 
заборгованості, а також пропозиції щодо поліпшення фінансово-економічної 
діяльності підприємства. 

д.е.н., професор 
Немченко В.В. 

17.12.2018 
А-324 

з 9:00 

3.  Сафта 
Тетяна 

Дмитрівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту загальновиробничих витрат 
(на прикладі ТОВ «Чорноморська іграшка») 
Анотація: Досліджено економічну сутність та методологічні аспекти фінансового 
обліку загальновиробничих витрат;  проведено фінансовий аналіз діяльності 
підприємства з поглибленим аналізом витрат;  розглянуто організацію фінансового 
та податкового обліку та обліку загальновиробничих витрат на підприємстві; а також 
організацію і методику їх аудиту. За результатами  дослідження складено 
аудиторський висновок та наведено рекомендації, щодо удосконалення фінансового 
обліку загальновиробничих витрат, а також пропозиції щодо поліпшення фінансово-
економічної діяльності підприємства. 

д.е.н., професор 
Немченко В.В. 

20.12.2018 
А-324 

з 9:00 



4.  Карагуца 
Валерія 

Вячеславівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з іноземними 
покупцями та замовниками (на прикладі ТОВ «Чорноморська іграшка») 
Анотація: Досліджені теоретичні основи обліку розрахунків з іноземними покупцями 
та замовниками, розглянуто методологічні аспекти їх фінансового та податкового 
обліку;  проведено фінансовий аналіз діяльності підприємства з поглибленим 
аналізом дебіторської заборгованості підприємства за досліджуваний період;  
розглянуто організацію фінансового та податкового обліку та обліку розрахунків з 
іноземними покупцями та замовниками на підприємстві; а також організацію і 
методику їх аудиту. За результатами  дослідження складено аудиторський висновок 
та наведено рекомендації, щодо удосконалення фінансового обліку розрахунків з 
іноземними покупцями та замовниками на підприємстві. 

д.е.н., професор 
Немченко В.В. 

20.12.2018. 
А-324 

з 9:00 

5.  Янковська 
Яна 

Олександрівна 

Тема: Організація і методика облікового забезпечення, аналізу та аудиту фінансової 
звітності (на прикладі ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ») 
Анотація: Проведено аналіз методичних підходів до формування показників річної  
фінансової звітності та аналізу фінансового стану за даними бухгалтерського обліку 
підприємства ПрАТ «Одесавинпром». Запропоновано організаційні заходи 
вдосконалення облікового забезпечення процесу укладання та подання фінансової 
звітності 

д.е.н., професор 
Немченко В.В. 

21.12.2018. 
А-324 

з 9:00 

6.  Козуніті 
Валентина 

Володимирівна 

Тема: Фінансова звітність та методика її укладання  (на прикладі ДП «Куліндорівський 
КХП» державного агентства резерву України») 
Анотація: Розглянута методика укладання фінансової звітності й аналіз та аудит 
фінансового стану підприємства. Проведено фінансовий аналіз підприємства та 
здійснено поглиблений аналіз фінансового стану підприємства. 
Запропоновано удосконалення методики укладання фінансової звітності, у 
відповідності з міжнародними стандартами укладання фінансової звітності.  

к.е.н., доцент 
Антонюк О.П. 

17.12.2018.  
А-324 

з 9:00 

7.  Плиска 
Тетяна 

Петрівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту поточної дебіторської 
заборгованості (на прикладі ДП «Куліндорівський КХП» державного агентства 
резерву України) 
Анотація: Розглянута економічна сутність обліку, аналізу та аудиту поточної 
дебіторської заборгованості підприємства. Проведено фінансовий аналіз 
підприємства та здійснено поглиблений аналіз поточної дебіторської заборгованості 
підприємства.  Розглянуто організацію фінансового та податкового обліку та обліку 
поточної дебіторської заборгованості підприємства; розглянуто організацію і 
методику аудиту поточної дебіторської заборгованості. За результатами  
дослідження складено аудиторський висновок, розраховані резерви поліпшення 
діяльності та наведено рекомендації, щодо удосконалення фінансового обліку 
оборотних активів, а також пропозиції щодо поліпшення фінансово-економічної 
діяльності підприємства. 

к.е.н., доцент 
Антонюк О.П. 

19.12.2018.  
А-324 

з 9:00 

8.  Палвашова 
Ганна 

Ігорівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту  розрахунків з бюджетом за 
податком на додану вартість (на прикладі ПрАТ «Виробниче об’єднання «Одеський 
консервний завод») 
Анотація: Розглянута економічна сутність обліку, аналізу та аудиту розрахунків з 
бюджетом за податком на додану вартість. У роботі надана правова характеристика 
елементів податку, механізму обчислення, сплати та відшкодування. Проведено 
фінансовий аналіз діяльності підприємства та здійснено поглиблений аналіз 

к.е.н., доцент  
Антонюк О.П. 

18.12.2018.  
А-324 

з 9:00 



заборгованості за досліджуваний період. Розглянуто організацію фінансового і 
податкового обліку та обліку розрахунків з ПДВ на підприємстві; узагальнено 
організацію і методику аудиту розрахунків з бюджетом по ПДВ. Досліджені недоліки 
сучасного механізму правового регулювання податку на додану вартість та, з 
урахуванням позитивного зарубіжного досвіду та нагальних потреб економіки 
України, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення податкового 
законодавства з питань розрахунку з бюджетом по ПДВ, а також пропозиції щодо 
поліпшення фінансово-економічної діяльності підприємства. 

9.  Богослова 
Вікторія 
Іллівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів (на 
прикладі  ПП ФІРМА «ГАРМАШ») 
Анотація. Розглянуті теоретичні основи організації і методики обліку, аналізу та 
аудиту виробничих запасів. Зроблений фінансово-економічний аналіз діяльності ПП 
ФІРМА «ГАРМАШ» та поглиблений аналіз використання виробничих запасів, що 
впливають на показники ефективності діяльності підприємства. Надана 
характеристика облікової політики на підприємстві, облік виробничих запасів, схема 
документообігу. На підставі проведеного дослідження зроблено висновки, наведені 
пропозиції щодо удосконалення обліку виробничих запасів. 

к.е.н., доцент  
Євтушевська О.О. 

21.12.2018.  
А-324 

з 9:00 

10.  Корнєєв 
Олександр 
Дмитрович 

Тема:  Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями і 
замовниками (на прикладі ПП ФІРМА «ГАРМАШ») 
Анотація. Розглянуті теоретичні основи організації і методики обліку, аналізу та 
аудиту розрахунків з покупцями і замовниками. Зроблений фінансово-економічний 
аналіз діяльності ПП ФІРМА «ГАРМАШ» та поглиблений аналіз дебіторської і 
кредиторської заборгованості, що впливають на показники ефективності діяльності 
підприємства. Надана характеристика облікової політики на підприємстві, облік 
розрахунків з покупцями і замовниками, схема документообігу. На підставі 
проведеного дослідження зроблено висновки, наведені пропозиції щодо 
удосконалення обліку  розрахунків з покупцями і замовниками. 

к.е.н., доцент  
Євтушевська О.О. 

21.12.2018.  
А-324 

з 9:00 

11.  Статєва 
Марина 

Станіславівна 

Тема. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту  фінансових результатів (на 
прикладі ПП ФІРМА «ГАРМАШ») 
Анотація.  Розглянуті економічна сутність і значення фінансових результатів 
діяльності підприємства та нормативно-правова база їх обліку. Зроблений 
фінансово-економічний аналіз діяльності ПП ФІРМА «ГАРМАШ» та поглиблений 
аналіз фінансових результатів, що впливають на показники ефективності діяльності 
підприємства. Надана характеристика облікової політики на підприємстві, облік 
фінансових результатів, схема документообігу. Розглянуті організація і методика 
проведення аудиту фінансових результатів. Складено Аудиторський висновок 
достовірності відображення фінансових результатів у ПП Фірма “Гармаш”. На 
підставі проведеного дослідження зроблено висновки, наведені пропозиції щодо 
удосконалення  організації обліку фінансових результатів на підприємстві. 

к.е.н., доцент  
Євтушевська О.О. 

18.12.2018.  
А-324 

з 9:00 

12.  Фомічова 
Владислава 

Іванівна 

 Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків за товарними 
операціями (на прикладі ПрАТ «Болградський виноробний завод») 
Анотація. Розглянуті теоретичні основи організації і методики обліку, аналізу та 
аудиту розрахунків за товарними операціями. Зроблений фінансово-економічний 
аналіз діяльності  ПрАТ «Болградський виноробний завод» та поглиблений аналіз 
розрахунків за товарними операціями, що впливають на показники ефективності 

к.е.н., доцент  
Євтушевська О.О. 

14.12.2018.  
А-324 

з 9:00 



діяльності підприємства. Надана характеристика облікової політики на підприємстві, 
облік розрахунків за товарними операціями, схема документообігу. На підставі 
проведеного дослідження зроблено висновки, наведені пропозиції щодо 
удосконалення обліку розрахунків за товарними операціями. 

13.  Римар 
Ганна 

Андріївна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту готової продукції та її 
реалізації (на прикладі ЗАТ «Одесакондитер») 
Анотація. Розглянуті економічна сутність продукції підприємства, показників її 
обсягу, нормативно-правова база та стан її обліку. Зроблений фінансово-
економічний аналіз діяльності  ЗАТ «Одесакондитер» та поглиблений аналіз складу, 
структури, оцінки та результатів реалізації готової продукції, що впливають на 
показники ефективності діяльності підприємства. Надана характеристика облікової 
політики на підприємстві, облік , готової продукції та її реалізації схема 
документообігу. На підставі проведеного дослідження зроблено висновки, наведені 
пропозиції щодо удосконалення обліку руху готової продукції та її реалізації. 

к.е.н., доцент  
Євтушевська О.О. 

14.12.2018.  
А-324 

з 9:00 

14.  Геращенко 
Анастасія 
Ігорівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів (на 
прикладі ПрАТ «Виробниче об’єднання «Одеський консервний завод») 
Анотація: Розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації обліку 
виробничих запасів на підприємстві. Здійснено фінансовий аналіз підприємства та 
виявлено сучасні підходи щодо проведення економічного аналізу виробничих запасів 
підприємства. Запропоновано досягнення повного узгодження темпів постачання 
матеріальних ресурсів підприємства та розроблено  комплексний підхід для 
проведення внутрішнього аудиту на підприємстві.  

к.е.н., доцент  
Іванченкова Л.В. 

19.12.2018  
А-324 

з 9:00 

15.  Дзьоник 
Вікторія 
Олегівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахункових операцій (на 
прикладі ДП «Куліндорівський КХП» державного агентства резерву України) 
Анотація: Розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації обліку 
розрахункових операцій на підприємстві. Здійснено фінансовий аналіз підприємства 
та поглиблений аналіз розрахункових операцій, який полягає у визначенні потреб 
підприємства у фінансових ресурсах у розмірах, необхідних для виконання плану 
економічного і соціального розвитку та пошуку резервів збільшення прибутковості та 
підвищення рентабельності підприємства. Запропоновано удосконалення 
проведення практичної інвентаризації заборгованостей, що забезпечить виявлення 
недосконалості документального забезпечення цієї ділянки інвентаризаційної 
роботи та допоможе усунути недоліки в документальному оформленні  розрахунків, 
забезпечить узгодження між сторонами нормативними документами та належну 
систематизацію наведеної в них інформації. 

к.е.н., доцент  
Іванченкова Л.В. 

19.12.2018  
А-324 

з 9:00 

16.  Князєва 
Анастасія 

Володимирівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту праці та її оплати  ( на 
прикладі ПрАТ «Виробниче об’єднання «Одеський консервний завод») 
Анотація: Розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації обліку праці та 
її оплати на підприємстві. Здійснено фінансовий аналіз підприємства та поглиблений 
аналіз розрахунків з оплати праці, за результатами якого запропоновано 
встановлення певних доплат за умови та інтенсивність праці в сезонний період 
підприємства. Запропоновано удосконалення витрат на оплату праці в 
управлінському обліку та створення аудиторської групи на підприємстві. 

к.е.н., доцент  
Іванченкова Л.В. 

19.12.2018  
А-324 

з 9:00 



17.  Кожушко 
Віра 

Вадимівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту товарно-матеріальних 
цінностей  (на прикладі ДП «Куліндорівський КХП» державного агентства резерву 
України) 
Анотація: Розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації обліку товарно-
матеріальних цінностей на підприємстві. Здійснено фінансовий аналіз підприємства 
та поглиблений аналіз товарно-матеріальних цінностей, за результатами якого 
запропоновано сучасні підходи щодо проведення економічного аналізу товарно-
матеріальних цінностей підприємства. Запропоновано удосконалення ведення 
складського обліку товарно-матеріальних цінностей. Наявність технічно оснащених 
складських приміщень з сучасними високо вимірювальними приладами і пристроями 
дозволить значно полегшити складські операції і складський облік. Запропоновано 
удосконалення контролю за веденням обліку виданих доручень для одержання 
товарно-матеріальних цінностей. 

к.е.н., доцент  
Іванченкова Л.В. 

19.12.2018  
А-324 

з 9:00 

18.  Мазурок 
Надія 

Олександрівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту активів  (на прикладі  ПрАТ 
«Виробниче об’єднання «Одеський консервний завод») 
Анотація: Розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації обліку активів 
підприємства. Здійснено фінансовий аналіз підприємства та поглиблений аналіз 
активів підприємства. За результатами дослідження запропоновано наступні шляхи 
удосконалення обліку активів: вибір оптимальної за складом і обсягом облікової 
інформації, яка забезпечить реалізацію тих завдань, які поставлені перед обліком 
активів; розробка та запровадження раціональних схем документообігу, що 
дозволяли би своєчасно виконувати поставлені завдання при мінімальних витратах 
трудових, матеріальних та фінансових ресурсів; удосконалення змісту та складу 
носіїв інформації з обліку активів;  повна комп’ютеризація обліку основних засобів; 
удосконалення методики нарахування амортизації.  

к.е.н., доцент  
Іванченкова Л.В. 

19.12.2018р.  
А-324 

з 9:00 

19.  Коломієць 
Олександр 
Сергійович 

Тема: Організація обліково-аналітичної системи ПрАТ «Болградський виноробний 
завод». Організація і методика обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів 
діяльності (на прикладі ПрАТ «Болградський виноробний завод») 
Анотація: Розглянуто питання пов`язані з  економічною сутністю, класифікацією, 
складом фінансових результатів підприємства, науково-теоретичною проблемою з 
фінансових результатів підприємства. Проведено фінансово-економічний аналіз 
діяльності підприємства. Розглянуто питання обліку  фінансових результатів на 
підприємстві. Розглянуто теоретичні аспекти аудиту фінансових результатів та 
укладено аудиторський висновок. 

к.е.н., доцент 
 Мельник Ю.М. 

14.12.2018 
А-324 

з 9.00 

20.  Єгунов Євген 
Ігорович 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту  витрат праці та її оплати (на 
прикладі ПрАТ «Болградський виноробний завод») 
Анотація: Розглянуто сутність, класифікацію, нормативну базу та фінансовий облік 
розрахунків з працівниками. Проведено фінансово-економічний аналіз діяльності 
підприємства. Розглянуто питання обліку  витрат праці та її оплати на підприємстві. 
Розглянуто теоретичні аспекти аудиту та укладено аудиторський висновок. 

к.е.н., доцент 
 Мельник Ю.М. 

18.12.2018 
А-324 

з 9.00 

21.  Ісса Дарін 
Мухібівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту  готової продукції та її 
реалізації  (на прикладі ПрАТ «Болградський виноробний завод») 
Анотація: Розглянуто питання присвячені теоретичним основам сутності продукції 
підприємства, та методології її обліку. Виконаний  фінансово-економічний аналіз 
готової продукції підприємства. Розкрито особливості організації бухгалтерського та 

к.е.н., доцент 
 Мельник Ю.М. 

21.12.2018 
А-324 

з 9.00 



фінансового обліку готової продукції на підприємстві. Проведений аудит 
достовірності відображення господарських операцій обліку готової продукції. 

22.  Заболотна 
Альона 

Анатоліївна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними 
особами (на прикладі ПрАТ «Болградський виноробний завод») 
Анотація: Розглянуто методологічні основи обліку, аналізу і аудиту розрахунків з 
підзвітними особами. Проведено фінансово-економічний аналіз діяльності 
підприємства. Розглянуто питання обліку  на підприємстві. Розглянуто теоретичні 
аспекти аудиту та укладено аудиторський висновок. 

к.е.н., доцент 
 Мельник Ю.М. 

21.12.2018 
А-324 

з 9.00 

23.  Колодій 
Катерина 
Сергіївна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту  власного капіталу (на 
прикладі ПрАТ «Болградський виноробний завод») 
Анотація: Розглянуто сутність власного капіталу, його види та особливості 
формування на підприємстві, економічний аналіз діяльності підприємства та 
використання власного капіталу. Розглянуто теоретичні аспекти аудиту власного 
капіталу та укладено аудиторський висновок. 

к.е.н., доцент 
 Мельник Ю.М. 

20.12.2018 
А-324 

з 9.00 

24.  Ніконович 
Дмитро 

Володимирович 
 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту оборотних активів (на 
прикладі ТОВ «Чорноморська іграшка») 
Анотація: в роботі розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації обліку 
оборотних активів на підприємстві. Уточнено економічну природу оборотних активів, 
визначено проблеми, які виникають при обліку оборотних активів та уточнено місце 
оборотних активів в структурі активів на виробничих підприємствах. Здійснено 
фінансовий аналіз підприємства та виявлено сучасні підходи щодо проведення 
економічного аналізу оборотних активів підприємства і зазначено можливі ризики, які 
обумовлені недостатнім аналізом структури і обсягу оборотних коштів. За 
результатами  дослідження запропоновано напрями контролю оборотних активів та 
наведено рекомендації, щодо удосконалення їх обліку.  

к.е.н., доцент  
Скляр Л.Б. 

17.12.2018.  
А-324 

з 9:00 

25.  Лагодзинська 
Марія 

Сергіївна 

Тема: Організація і методика укладання фінансової звітності та її використання в 
системі управління (на прикладі ТОВ «Чорноморська іграшка») 
Анотація: в роботі розкрито роль фінансової звітності, її склад відповідно до П(с)БО, 
порядок подання та виправлень помилок і внесення змін в звітність підприємства. 
Охарактеризовано облікову політику, стан бухгалтерського обліку та порядок 
укладання фінансової звітності на виробничому підприємстві. Здійснено фінансовий 
аналіз діяльності підприємства та аудит його річної звітності. За результатами 
дослідження запропоновано рекомендації, щодо удосконалення бухгалтерського і 
фінансового обліку, а також пропозиції про позбавлення негативних явищ, що 
призведе до покращення діяльності підприємства.  

к.е.н., доцент  
Скляр Л.Б. 

19.12.2018  
А-324 

з 9:00 

26.  Усенко 
Марія 

Сергіївна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями і 
замовниками  (на прикладі ТОВ Агрофірма «Евріка») 
Анотація: в роботі розглядаються теоретичні основи, економічний зміст і роль, 
практичні напрями організації обліку та аудиту розрахунків з покупцями і 
замовниками підприємства. Охарактеризовано механізм та інструменти управління 
розрахунками в сучасних умовах господарювання. Здійснено фінансовий аналіз 
підприємства з поглибленим вивченням стану дебіторської заборгованості. За 
результатами дослідження укладено аудиторський висновок та запропоновано 
шляхи удосконалення обліку та контролю розрахунків з покупцями та замовниками, 
що призведе до покращення діяльності підприємства. 

к.е.н., доцент  
Скляр Л.Б. 

19.12.2018  
А-324 

з 9:00 



27.  Фреїшин 
Інна 

Василівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат основного виробництва  
(на прикладі ПрАТ «Виробниче об’єднання  «Одеський консервний завод») 
Анотація: в роботі розглядаються теоретичні основи та практичні напрями 
організації обліку та аудиту витрат основного виробництва. Охарактеризовано 
загальну структуру та поетапну побудова обліку затрат процесу  виробництва, 
класифікацію і групування витрат. Здійснено фінансовий аналіз підприємства та 
поглиблений аналіз господарської діяльності підприємства з виробництва і реалізації 
продукції. За результатами дослідження укладено аудиторський висновок та 
запропоновано шляхи удосконалення обліку та контролю формування витрат та 
калькулювання собівартості продукції, що призведе до покращення діяльності 
підприємства та визначення його фінансових результатів.  

к.е.н., доцент  
Скляр Л.Б. 

20.12.2018  
А-324 

з 9:00 

28.  Чмілевська 
Ірина 

Вікторівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом по 
податку на прибуток (на прикладі ТОВ «Чорноморська іграшка») 
Анотація: в роботі розглянута економічна сутність обліку, аналізу та аудиту 
розрахунків з бюджетом по податку на прибуток. У роботі надана правова 
характеристика елементів податку, механізму обчислення та сплати. Проведено 
фінансовий аналіз діяльності підприємства та здійснено поглиблений аналіз 
заборгованості за досліджуваний період. Розглянуто організацію фінансового і 
податкового обліку розрахунків з податку на прибуток підприємства; узагальнено 
організацію і методику аудиту розрахунків з бюджетом. Досліджені недоліки 
сучасного механізму правового регулювання податку на прибуток та сформульовано 
пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства з цього питання, а також 
пропозиції щодо поліпшення фінансово-економічної діяльності підприємства. 

к.е.н., доцент  
Скляр Л.Б. 

19.12.2018  
А-324 

з 9:00 

29.  Васильєва 
Юлія 

Володимирівна 

Тема: Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки на ЗАТ 
«Одесакондитер»: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту дебіторської 
заборгованості (на прикладі ЗАТ «Одесакондитер») 
Анотація: в роботі  досліджено сутність, склад та класифікація поняття «дебіторська 
заборгованість», розглянуто методологічні аспекти фінансового та податкового 
обліку дебіторської заборгованості;  проведено фінансово-економічний аналіз 
діяльності підприємства з поглибленим аналізом дебіторської заборгованості;  
розглянуто організацію фінансового та податкового обліку та обліку дебіторської 
заборгованості на підприємстві; розглянуто організацію і методику аудиту 
дебіторської заборгованості. За результатами  дослідження складено аудиторський 
висновок, запропоновано методику проведення аналізу дебіторської заборгованості, 
розраховані резерви поліпшення діяльності та наведено рекомендації, щодо 
удосконалення фінансового обліку дебіторської заборгованості, а також пропозиції 
щодо поліпшення фінансово-економічної діяльності підприємства. 

к.е.н., доц. 
Ступницька Т.М. 

 14.12.2018 
А-324 

 

30.  Бамбуляк 
Ірина 

Михайлівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту товарних операцій (на 
прикладі ЗАТ «Одесакондитер») 
Анотація:  в роботі  досліджені теоретичні основи обліку товарних операцій, 
розглянуто методологічні аспекти їх фінансового та податкового обліку;  проведено 
фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства з поглибленим аналізом 
дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства за два роки;  розглянуто 
організацію фінансового та податкового обліку та обліку товарних операцій на 
підприємстві, а також організацію і методику їх аудиту. За результатами  дослідження 

к.е.н., доц. 
Ступницька Т.М. 

 18.12.2018 
А-324 

 



складено аудиторський висновок, розраховані резерви поліпшення діяльності та 
наведено рекомендації, щодо удосконалення фінансового обліку товарних операцій, 
а також пропозиції щодо поліпшення фінансово-економічної діяльності підприємства. 

31.  Ветвицька 
Анна 

Олександрівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту найбільш ліквідних активів (на 
прикладі ЗАТ «Одесакондитер») 
Анотація: в роботі  досліджено економічну сутність та методологічні аспекти 
фінансового обліку найбільш ліквідних активів;  проведено фінансово-економічний 
аналіз діяльності підприємства з поглибленим аналізом найбільш ліквідних активів;  
розглянуто організацію фінансового та податкового обліку та обліку найбільш 
ліквідних активів на підприємстві; розглянуто організацію і методику аудиту найбільш 
ліквідних активів. За результатами  дослідження складено аудиторський висновок, 
розраховані резерви поліпшення діяльності та наведено рекомендації, щодо 
удосконалення фінансового обліку найбільш ліквідних активів, а також пропозиції 
щодо поліпшення фінансово-економічної діяльності підприємства. 

к.е.н., доц. 
Ступницька Т.М. 

18.12.2018 
А-324 

 

32.  Фіголь 
Вікторія 

Володимирівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з підзвітними 
особами (на прикладі ЗАТ «Одесакондитер») 
Анотація: в роботі  досліджені теоретичні основи обліку розрахунків з підзвітними 
особами, розглянуто методологічні аспекти їх фінансового та податкового обліку;  
проведено фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства з поглибленим 
аналізом дебіторської заборгованості підприємства за два роки;  розглянуто 
організацію фінансового та податкового обліку та обліку розрахунків з підзвітними 
особами на підприємстві; а також організацію і методику їх аудиту. За результатами  
дослідження складено аудиторський висновок, розраховані резерви поліпшення 
діяльності та наведено рекомендації, щодо удосконалення фінансового обліку 
розрахунків з підзвітними особами. 

к.е.н., доц. 
Ступницька Т.М. 

 20.12.2018 
А-324 

 

33.  Шеманська 
Катерина 
Павлівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту нематеріальних активів (на 
прикладі ЗАТ «Одесакондитер») 
Анотація: в роботі  досліджені теоретичні основи обліку нематеріальних активів, 
розглянуто методологічні аспекти їх фінансового та податкового обліку;  проведено 
фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства з поглибленим аналізом 
нематеріальних активів підприємства за два роки;  розглянуто організацію 
фінансового та податкового обліку та обліку нематеріальних активів на підприємстві, 
а також організацію і методику їх аудиту. За результатами  дослідження складено 
аудиторський висновок, розраховані резерви поліпшення діяльності, наведені  
пропозиції щодо поліпшення фінансово-економічної діяльності підприємства та 
рекомендації, щодо удосконалення фінансового обліку нематеріальних активів на 
підприємстві. 

к.е.н., доц. 
Ступницька Т.М. 

 21.12.2018 
А-324 

 

34.  Братой 
Олена 

Іванівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва, готової 
продукції та її реалізації (на прикладі ПрАТ ««ОДЕСАВИНПРОМ») 
Анотація: Проведено дослідження особливостей організаційно-методичного 
забезпечення обліку, аналізу та контролю витрат виробництва, готової продукції та її 
реалізації. Розроблено заходи організаційно-методичного характеру для підвищення 
ефективності обліково-аналітичної системи підприємства, виділено показники оцінки 
облікової інформації 

к.е.н., доцент  
Ткачук Г.О. 

18.12.2018 
А-324 

з 9.00 



35.  Євдосюк 
Світлана 
Саввівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту основних засобів (на прикладі 
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській 
області) 
Анотація: Досліджено проблеми організації обліку основних засобів в бюджетних 
установах, особливості здійснення аналізу їх ефективності та організації різних форм 
контролю. За результатами проведеного аналізу зроблено висновки щодо напрямків 
забезпечення ефективності інформації обліково-аналітичної системи та 
запропоновано заходи підвищення якості організації бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах 

к.е.н., доцент  
Ткачук Г.О. 

18.12.2018 
А-324 

з 9.00 

36.  Головіна 
Ірина 

Вячеславівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в 
зовнішньоекономічній діяльності підприємства (на прикладі ПрАТ 
«ОДЕСАВИНПРОМ») 
Анотація: Проведено аналіз проблем організації та методики обліку, аналізу та 
аудиту експортно-4імпортних операцій на прикладі підприємства харчової 
промисловості. Запропонована схема організаційно-методичного забезпечення 
контролю операцій зовнішньоекономічної діяльності підприємства, виділено чинники 
оцінки ефективності облікової інформації 

к.е.н., доцент  
Ткачук Г.О. 

19.12.2018 
А-324 

з 9.00 

37.  Лілік 
Влада 

Олександрівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту грошових коштів (на прикладі 
ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ») 
Анотація: Проведено аналіз основних проблем, пов’язаних із організацією обліку, 
аналізу і контролю грошових коштів ПрАТ «Одесавинпром». Узагальнено інформацію 
щодо організаційно-методичного інструментарію контролю операцій з грошовими 
коштами підприємства, систематизовано вимоги до  оцінки обліково-аналітичної 
інформації 

к.е.н., доцент  
Ткачук Г.О. 

18.12.2018 
А-324 

з 9.00 

38.  Котельник 
Ірина 

Андріївна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів 
діяльності (на прикладі ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ») 
Анотація: Проаналізовано методичні підходи до організації обліку, аналізу та 
контролю фінансових результатів підприємства ПрАТ «Одесавинпром». 
Запропоновано організаційні заходи вдосконалення обліково-аналітичного 
забезпечення фінансових результатів в системі фінансово0еономічної безпеки 
підприємства  

к.е.н., доцент  
Ткачук Г.О. 

20.12.2018 
А-306 

з 9.00 

39.  Загурська 
Олександра 
Вадимівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з кредиторами  (на 
прикладі ТОВ Агрофірма «Евріка») 
Анотація: Розглянута економічна сутність обліку, аналізу та аудиту розрахунків з 
кредиторами підприємства. Проведено фінансовий аналіз підприємства та здійснено 
поглиблений аналіз кредиторської заборгованості, який полягає у визначенні потреб 
процесу оптимізації кредиторської заборгованості у відповідності фактичних 
показників їх рамковому рівню, а також аналізі причин виниклих відхилень 
підприємства. Запропоновано удосконалення процесу оптимізації кредиторської 
заборгованості, у залежності від виявлених невідповідностей і причин їхнього 
виникнення, з розробленням і здійсненням комплексу практичних заходів щодо 
приведення структури боргів у відповідність із плановими (оптимальними) 
параметрами. Запропоновано формування адаптивної системи внутрішнього 
контролю, яка вимагає упорядкування інформаційного забезпечення процесу 
управління кредиторською заборгованістю та полягає у внесенні уточнень 

к.е.н., доцент  
Тарасова О.В. 

17.12.2018  
А-324 

з 9:00 



організаційних регламентів формування, обробки й узагальнення контрольно-оцінної 
інформації щодо підконтрольного об’єкта в залежності від цілей і завдань 
внутрішнього контролю. 

40.  Устіменко 
Віолетта 

Валеріївна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту оборотних активів (на прикладі 
ТОВ Агрофірма «Евріка») 
Анотація: Розглянута економічна сутність обліку, аналізу та аудиту оборотних 
активів підприємства. Проведено фінансовий аналіз підприємства та здійснено 
поглиблений аналіз оборотних активів підприємства.  Розглянуто організацію 
фінансового та податкового обліку та обліку оборотних активів підприємства; 
розглянуто організацію і методику аудиту оборотних активів. За результатами  
дослідження складено аудиторський висновок, розраховані резерви поліпшення 
діяльності та наведено рекомендації, щодо удосконалення фінансового обліку 
оборотних активів, а також пропозиції щодо поліпшення фінансово-економічної 
діяльності підприємства. 

к.е.н., доцент  
Тарасова О.В 

17.12.2018  
А-324 

з 9:00 

41.  Бобровська 
Юлія 

Юріївна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дебіторами (на 
прикладі ТОВ Агрофірма «Евріка») 
Анотація: Розглянута економічна сутність обліку, аналізу та аудиту розрахунків з 
дебіторами підприємства. Проведено фінансово-економічний аналіз діяльності 
підприємства з поглибленим аналізом дебіторської заборгованості.  Розглянуто 
організацію фінансового та податкового обліку та обліку дебіторської заборгованості 
на підприємстві; розглянуто організацію і методику аудиту дебіторської 
заборгованості. За результатами  дослідження складено аудиторський висновок, 
запропоновано методику проведення аналізу дебіторської заборгованості, 
розраховані резерви поліпшення діяльності та наведено рекомендації, щодо 
удосконалення фінансового обліку дебіторської заборгованості, а також пропозиції 
щодо поліпшення фінансово-економічної діяльності підприємства. 

к.е.н., доцент  
Тарасова О.В 

19.12.2018  
А-324 

з 9:00 

42.  Левинська 
Вікторія 

Анатоліївна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів (на 
прикладі ТОВ Агрофірма «Евріка») 
Анотація: Розглянута економічна сутність обліку, аналізу та аудиту виробничих 
запасів підприємства. Проведено фінансово-економічний аналіз діяльності 
підприємства з поглибленим аналізом ефективності використання запасів.  
Розглянуто організацію фінансового та податкового обліку виробничих запасів на 
підприємстві; узагальнено організацію і методику аудиту виробничих запасів. За 
результатами  дослідження складено аудиторський висновок, запропоновано 
методику проведення аналізу виробничих запасів, розраховані резерви поліпшення 
діяльності та наведено рекомендації щодо удосконалення фінансового обліку 
виробничих запасів, а також пропозиції щодо поліпшення фінансово-економічної 
діяльності підприємства. 

к.е.н., доцент  
Тарасова О.В 

19.12.2018  
А-324 

з 9:00 

43.  Тропанець 
Іван 

Степанович 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту необоротних матеріальних 
активів (на прикладі ТОВ Агрофірма «Евріка») 
Анотація: Розглянута економічна сутність обліку, аналізу та аудиту необоротних 
матеріальних активів підприємства. Проведено фінансово-економічний аналіз 
діяльності підприємства з поглибленим аналізом ефективності використання 
необоротних активів.  Розглянуто організацію фінансового та податкового обліку 
необоротних матеріальних  активів на підприємстві; узагальнено організацію і 

к.е.н., доцент  
Тарасова О.В 

19.12.2018  
А-324 

з 9:00 



методику аудиту необоротних активів. За результатами  дослідження складено 
аудиторський висновок, запропоновано методику проведення аналізу необоротних 
активів та наведено рекомендації щодо удосконалення фінансового обліку 
необоротних матеріальних активів, а також пропозиції щодо поліпшення фінансово-
економічної діяльності підприємства. 

44.  Стерепенюк 
Марина 

Миколаївна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з покупцями та 
замовниками (на прикладі ЗАТ Одесакондитер») 
Анотація: Розглядається теоретичні та практичні аспекти організації обліку 
розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві. Проведено фінансовий 
аналіз та оцінка дебіторської заборгованості підприємства та обґрунтовано ризик 
наданням комерційного кредиту, що зумовлює створення безнадійної дебіторської 
заборгованості. Пропонується ведення аналітичного (індивідуального) обліку 
розрахунків з покупцями та замовниками, який викликаний різними строками 
дебіторської заборгованості та видом діяльності.  

к.е.н., доцент 
Ступницька Т.М., 

к.е.н., ст.викл. 
Маркова Т.Д. 

 14.12.2018. 
А-324 

з 9:00 

45.  Бойко 
Каріна 

Володимирівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту необоротних матеріальних 
активів (на прикладі ЗАТ «Одесакондитер») 
Анотація: Розглядається теоретичні та практичні аспекти організації обліку 
необоротних матеріальних активів на підприємстві. Проведено оцінку фінансового 
стану та економічний аналіз використання необоротних матеріальних активів  на 
підприємстві та досліджено їх класифікацію. Надано аудиторський висновок 
достовірності відображення необоротних матеріальних активів у фінансовій 
звітності. Наведено пропозиції щодо усунення невідповідностей шляхом 
запровадження додаткових субрахунків з метою удосконалення ведення обліку 
необоротних активів та відображення повної інформації про них у фінансовій 
звітності. 

к.е.н., доцент 
Ступницька Т.М., 

к.е.н., ст.викл. 
Маркова Т.Д. 

 14.12.2018 
А-324 

з 9:00 

46.  Кулік 
Наталя 

Михайлівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків з 
постачальниками та підрядниками (на прикладі ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ») 
Анотація:  Розглянуто економічні взаємовідносини та розрахункові операції з 
постачальниками і підрядниками, проблемні питання щодо їх сутності. Проведено 
фінансовий аналіз та оцінка кредиторської заборгованості підприємства, а також 
запропоновано нові підходи щодо вдосконалення обліку. 

к.е.н., доцент 
Купріна Н.М.,  
к.е.н., ст.викл. 
Маркова Т.Д. 

14.12.2018 
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з 9:00 

47.  Тройніна 
Вікторія 

Володимирівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів від 
основної операційної діяльності (на прикладі ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ») 
Анотація: Охарактеризовано особливості визначення фінансових результатів, 
розглянуто основні проблеми обліку фінансових результатів. Проведено оцінку 
фінансового стану підприємства.  Визначено основні групи факторів, що впливають 
на фінансові результати підприємства та наведено можливі шляхи їх вирішення. 

к.е.н., доцент 
Купріна Н.М.,   
к.е.н., ст.викл. 
Маркова Т.Д. 

 14.12.2018 
А-324 

з 9:00 

48.  Чорна 
Світлана 
Вікторівна 

Тема: Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат собівартості продукції 
та її калькулювання (на прикладі ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ») 
Анотація: Розглядається теоретичні та практичні аспекти організації обліку витрат 
собівартості продукції та її калькулювання на підприємстві. Досліджено динаміку і 
структуру витрат, проведено аналіз операційних витрат за економічними витратами. 
Запропоновано шляхи своєчасного виявлення причин перевитрат і прийняття 
рішень, щодо їх усунення. 

к.е.н., доцент 
Купріна Н.М.,   
к.е.н., ст.викл. 
Маркова Т.Д. 

 14.12.2018 
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