
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н А К А З
_________                               м. Одеса                          №_______

Про затвердження тем 
та керівників кваліфікаційних  
робіт магістрів

1. Нижчезазначеним  студентам,  які  навчаються  за  СВО  «Магістр» факультету
економіки,  бізнесу  і  контролю зі  спеціальності  071 «Облік  і  оподаткування»  освітньої
програми  «Облік  і  аудит»  денної  форми  навчання,  що  закінчили  теоретичний  курс
навчання затвердити теми кваліфікаційних робіт та призначити керівників:

Керівник – професор Немченко В.В.
1. Височина Дем'ян Андрійович Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту

довгострокових та короткострокових позик банку  (на
прикладі  ПрАТ  «Виробниче  об’єднання  «Одеський
консервний завод»)

2. Свірідовська Ярослава 
    Валентинівна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
розрахунків з дебіторами та кредиторами  (на прикладі
ПрАТ «Виробниче  об’єднання  «Одеський консервний
завод»)

Керівник – доцент Антонюк О.П.
3. Козуніті Валентина 
    Володимирівна

Фінансова  звітність  та  методика  її  укладання   (на
прикладі  ДП  «Куліндорівський  КХП»  державного
агентства резерву України»)

Керівник – доцент Євтушевська О.О., к.е.н., ст.викл. Васьковська К.О.
4. Прокопенко Олександра 
    Андріївна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
необоротних активів (на прикладі ПП «Стройтехград»)

Доцент – Купріна Н.М.
5. Тофаніло Олексій 
    Анатолійович

Організація і методика управлінського обліку, аналізу
та  аудиту  грошових  коштів  (на  прикладі   ЗАТ
«Одесакондитер»)

Керівник – доцент Мельник Ю.М., к.е.н., ст.викл. Васьковська К.О.
6. Кохан Олена Олександрівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту

розрахунків  з   органами  соціального  страхування  (на
прикладі ПрАТ «Болградський виноробний завод»)



Керівник – доцент Скляр Л.Б.
7. Ніконович Дмитро 
    Володимирович

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
оборотних  активів  (на  прикладі  ТОВ  «Чорноморська
іграшка»)

Керівник – доцент Ступницька Т.М., к.е.н., ст.викл. Маркова Т.Д.

8. Стерепенюк Марина 
    Миколаївна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
розрахунків з покупцями та замовниками (на прикладі
ЗАТ Одесакондитер»)

Керівник – доцент Тарасова О.В.
9. Загурська Олександра 
    Вадимівна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
розрахунків  з  кредиторами   (на  прикладі  ТОВ
Агрофірма «Евріка»)

10. Устіменко Віолетта 
      Валеріївна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
оборотних  активів  (на  прикладі  ТОВ  Агрофірма
«Евріка»)

      2. Нижчезазначеним  студентам,  які  навчаються  за  СВО  «Магістр» факультету
економіки,  бізнесу  і  контролю зі  спеціальності  071 «Облік  і  оподаткування»  освітньої
програми«Облік  і  аудит»  заочної  форми  навчання,  що  закінчили  теоретичний  курс
навчання затвердити теми кваліфікаційних робіт та призначити керівників:

Керівник – професор Немченко В.В.
1. Сафта Тетяна Дмитрівна Організація і методика обліку, аналізу та аудиту 

загальновиробничих витрат (на прикладі ТОВ 
«Чорноморська іграшка»)

2. Карагуца Валерія 
    Вячеславівна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
розрахунків  з  іноземними покупцями та  замовниками
(на прикладі ТОВ «Чорноморська іграшка»)

3. Янковська Яна Олександрівна Організація  і  методика  облікового  забезпечення,
аналізу  та  аудиту  фінансової  звітності  (на  прикладі
ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»)

Керівник – доцент Антонюк О.П.
4. Клімбіщук Юрій Юрійович Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат

від  операційної  діяльності  (на  прикладі  ЗАТ
«Одесакондитер»)

5. Палвашова Ганна Ігорівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
розрахунків  з  бюджетом  за  податком  на  додану
вартість  (на  прикладі  ПрАТ  «Виробниче  об’єднання
«Одеський консервний завод»)

6. Плиска Тетяна Петрівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
поточної дебіторської заборгованості (на прикладі  ДП
«Куліндорівський КХП» державного агентства резерву
України)

7. Скіпор Роман Євгенович Організація і методика управлінського обліку, аналізу
та  аудиту  дебіторської  заборгованості  за   товарними
операціями (на прикладі ЗАТ «Одесакондитер»)
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Керівник – доцент Євтушевська О.О.
8. Богослова Вікторія Іллівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту

виробничих  запасів  (на  прикладі   ПП  ФІРМА
«ГАРМАШ»)

9. Корнєєв Олександр 
   Дмитрович

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
розрахунків  з  покупцями  і  замовниками  (на  прикладі
ПП ФІРМА «ГАРМАШ»)

10. Статєва Марина 
      Станіславівна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
фінансових  результатів  (на  прикладі  ПП  ФІРМА
«ГАРМАШ»)

Керівник – доцент Іванченкова Л.В.

11. Геращенко Анастасія 
      Ігорівна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
виробничих  запасів  (на  прикладі  ПрАТ  «Виробниче
об’єднання «Одеський консервний завод»)

12. Дзьоник Вікторія Олегівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
розрахункових  операцій  (на  прикладі  ДП
«Куліндорівський КХП» державного агентства резерву
України)

13. Князєва Анастасія 
      Володимирівна

Організація і методика обліку, аналізу та аудиту праці
та  її  оплати   (  на  прикладі  ПрАТ  «Виробниче
об’єднання «Одеський консервний завод»)

14. Кожушко Віра Вадимівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
товарно-матеріальних  цінностей   (на  прикладі  ДП
«Куліндорівський КХП» державного агентства резерву
України)

15. Мазурок Надія 
      Олександрівна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
активів   (на  прикладі   ПрАТ «Виробниче  об’єднання
«Одеський консервний завод»)

Керівник – доцент Купріна Н.М.
16. Бачинська Олена 
      Володимирівна

Організація і методика управлінського обліку, аналізу
та аудиту кредиторської заборгованості за  товарними
операціями (на прикладі ЗАТ «Одесакондитер»)

Керівник – доцент Купріна Н.М., к.е.н., ст.викл. Маркова Т.Д.
17. Апостолов Кирило 
      Володимирович

Організація і методика управлінського обліку, аналізу
та аудиту активів що швидко реалізуються (на прикладі
ЗАТ «Одесакондитер»)

18. Котобан Ірина Олегівна Організація і методика управлінського обліку, аналізу
та аудиту запасів (на прикладі ЗАТ «Одесакондитер»)

19. Кулік Наталя Михайлівна Організація  і  методика обліку,  аналізу    та  аудиту
розрахунків  з  постачальниками  та  підрядниками  (на
прикладі ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»)

20. Тройніна Вікторія 
      Володимирівна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
фінансових  результатів  від  основної  операційної
діяльності (на прикладі ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»)

21. Чорна Світлана Вікторівна Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат
собівартості продукції та її калькулювання (на прикладі
ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»)
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Керівник – доцент Мельник Ю.М.
22. Єгунов Євген Ігорович Організація і методика обліку, аналізу та аудиту  витрат

праці  та  її  оплати  (на  прикладі  ПрАТ «Болградський
виноробний завод»)

23.  Ісса Дарін Мухібівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
готової  продукції  та  її  реалізації   (на прикладі  ПрАТ
«Болградський виноробний завод»)

24. Заболотна Альона 
     Анатоліївна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
розрахунків з підзвітними особами (на прикладі ПрАТ
«Болградський виноробний завод»)

Керівник – доцент Мельник Ю.М., к.е.н., ст.викл. Васьковська К.О.
25. Колодій Катерина Сергіївна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту

власного  капіталу  (на  прикладі  ПрАТ  «Болградський
виноробний завод»)

26. Кравченко Ганна Юріївна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  і  контролю на
підприємствах  малого  бізнесу  (на  прикладі  ТОВ
«Іванівські млинарі»)

Керівник – доцент Ощепков О.П.
27. Забранська Катерина 
     Олександрівна

Організація і методика обліку, аналізу та аудиту готової
продукції  та  її  реалізації  (на  прикладі  ПП  ФІРМА
«ГАРМАШ»)

28. Лакєєва Світлана Валеріївна Організація  і  методика  обліку  та  аудиту  виробничих
витрат (на прикладі ТОВ «Джулинський елеватор»)

29. Чебан Марина Миколаївна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
основних засобів на прикладі ПП ФІРМА «ГАРМАШ»)

Керівник – доцент Скляр Л.Б.
30. Лагодзинська Марія 
      Сергіївна

Організація і методика укладання фінансової звітності
та її  використання в системі  управління (на прикладі
ТОВ «Чорноморська іграшка»)

31. Усенко Марія Сергіївна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
розрахунків з покупцями і замовниками  (на прикладі
ТОВ Агрофірма «Евріка»)

32. Фреїшин Інна Василівна Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат
основного  виробництва   (на  прикладі  ПрАТ
«Виробниче об’єднання  «Одеський консервний завод»)

33. Чмілевська Ірина Вікторівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
розрахунків  з  бюджетом по  податку  на  прибуток  (на
прикладі ТОВ «Чорноморська іграшка»)

Керівник – доцент Ступницька Т.М.

34. Бамбуляк Ірина Михайлівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
товарних операцій (на прикладі ЗАТ «Одесакондитер»)

35. Ветвицька Анна 
     Олександрівна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
найбільш  ліквідних  активів  (на  прикладі  ЗАТ
«Одесакондитер»)

36. Фіголь Вікторія 
      Володимирівна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
розрахунків  з  підзвітними  особами (на  прикладі  ЗАТ
«Одесакондитер»)
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37. Шеманська Катерина 
      Павлівна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
нематеріальних  активів  (на  прикладі  ЗАТ
«Одесакондитер»)

Керівник – доцент Тарасова О.В.
38. Бобровська Юлія Юріївна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту

розрахунків з дебіторами (на прикладі ТОВ Агрофірма
«Евріка»)

39. Левинська Вікторія 
     Анатоліївна

Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
виробничих  запасів  (на  прикладі  ТОВ  Агрофірма
«Евріка»)

40. Тропанець Іван Степанович Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
необоротних  матеріальних  активів (на  прикладі  ТОВ
Агрофірма «Евріка»)

Керівник – доцент Ткачук Г.О.
41. Братой Олена Іванівна Організація і методика обліку, аналізу та аудиту витрат

виробництва,  готової  продукції  та  її  реалізації  (на
прикладі ПрАТ ««ОДЕСАВИНПРОМ»)

42. Євдосюк Світлана Саввівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
основних  засобів  (на  прикладі Головного  управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в
Одеській області)

43. Головіна Ірина Вячеславівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
товарних операцій в  зовнішньоекономічній діяльності
підприємства  (на  прикладі  ПрАТ
«ОДЕСАВИНПРОМ»)

44. Лілік Влада Олександрівна Організація  і  методика  обліку,  аналізу  та  аудиту
грошових  коштів  (на  прикладі  ПрАТ
«ОДЕСАВИНПРОМ»)

Підстава: протокол засідання кафедри ОіА від 31.08.2017 р.  № 1

 В.о. ректора                                                                                        Ф.А.Трішин    
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Візи:

Начальник відділу кадрів Т.В. Базутова
В.о. декана факультету  ЕБіК Т.Д. Маркова
Завідувач кафедри обліку
та аудиту В.В. Немченко

В.о. начальник юридичного 
відділу

І.С. Воронюк

        Розсилка:
        1. Канцелярія
        2. Учбовий відділ
        3. Деканат факультету економіки, бізнесу і контролю
        4. Кафедра обліку та аудиту
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