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Загальнотеоретичні теми
1. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: національні особливості та
європейські тенденції.
2. Бухгалтерський облік і оподаткування як інструменти забезпечення
економічної безпеки підприємства і держави.
3. Обліково-аналітичне
забезпечення
економічної
безпеки
сільськогосподарського підприємства.
4. Облікова політика в системі управління підприємством та її правове
забезпечення.
5. Облікова політика в управлінні аграрних корпорацій.
6. Облік
і
бюджетування
в
управлінні
сільськогосподарським
підприємством.
7. Інноваційний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління
підприємством.
8. Документація та документообіг у системі бухгалтерського обліку.
9. Електронне документування у системі бухгалтерського та податкового
обліку.
10.Стратегічне управління власністю аграрного підприємства: обліковий
аспект.
11. Методологія антикризового контролінгу та бюджетування на
підприємствах АПК України: правове забезпечення і обліково-економічне
обґрунтування.
12. Управлінський облік, контролінг і внутрішній аудит у системі управління
аграрним підприємством.
13. Методика й організація облікового, контрольного і аналітичного процесів
сільськогосподарського підприємства.
14. Стратегічний облік і аналіз в управлінні агропромисловим
підприємством.
15. Внутрішньогосподарський контроль на підприємстві: організація та
методика.
16. Фінансово-господарський контроль діяльності суб’єктів господарювання.
17. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту аграрного підприємства.
18. Обліково-аналітичне
забезпечення
конкурентоспроможності
агропромислового підприємства.

Теми прикладного характеру
19. Облік і аналіз постачальницької діяльності сільськогосподарських
підприємств.
20.Облік і аналіз операційної
діяльності сільськогосподарського
підприємства.
21. Організація обліку та внутрішнього аудиту основної діяльності
сільськогосподарського підприємства.
22. Оперативний облік і аналіз витрат основної діяльності агропромислового
підприємства.
23. Облік і оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств.
24. Економіко-бухгалтерська експертиза сільськогосподарської діяльності:
особливості організації, нормативно-правове забезпечення, документальне
оформлення.
25. Бухгалтерський облік, аналіз та оподаткування: інноваційно-інвестиційні
стратегії.
26. Облік і аналіз інноваційної діяльності аграрних підприємств.
27. Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю
сільськогосподарських підприємств.
28. Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційної безпеки підприємства.
29. Облік і аналіз екологічної безпеки підприємства.
30. Облік, контроль і аналіз витрат на природоохоронну діяльність
підприємства.
31. Бюджетування і контролінг в управлінні сільськогосподарським
підприємством.
32. Облік і контроль операцій з грошовими коштами.
33. Облік, аналіз та контроль грошових потоків і фінансового стану
підприємства.
34. Облік і контроль оренди землі в сільськогосподарських підприємствах.
35. Облік і аналіз якості та ефективності використання земель
сільськогосподарського призначення.
36. Облік, аналіз та аудит операцій з наявності, надходження та руху
основних засобів.
37. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку та її
вплив на фінансово-економічну діяльність сільськогосподарських
підприємств.
38. Облік, контроль і аналіз витрат на ремонт основних засобів.
39. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: управління, відображення
та переоцінка.
40. Облік, аналіз і контроль витрат на будівництво.
41. Організація обліку поточних біологічних активів у тваринництві.
42. Облік
і
контроль
довгострокових
біологічних
активів
на
сільськогосподарських підприємствах.
43. Облік необоротних матеріальних активів і аналіз ефективності їх
використання.
44. Облік і контроль корпоративних прав.

45. Облік і аналіз ефективності використання оборотних матеріальних
активів підприємства.
46. Облік і контроль розрахунків з товарно-грошових операцій у
сільськогосподарських підприємствах.
47. Облік і контроль розрахунків з покупцями та замовниками.
48. Облік, аналіз і аудит виробничих запасів сільськогосподарського
підприємства.
49. Облік паливно-енергетичних ресурсів, аналіз і контроль за
енергозбереженням в агропромисловому виробництві.
50. Облік, аналіз і аудит готової продукції та її реалізації.
51. Облік, аналіз та аудит витрат на обслуговування виробництва і
управління підприємством.
52. Методологічні основи й особливості обліку та контролю витрат за
центрами відповідальності.
53.Управлінський облік і аналіз витрат виробництва в сільськогосподарських
підприємствах.
54. Методологія обліку і контролю витрат за центрами відповідальності.
55. Облік та аналіз трансакційних витрат.
56. Організація і методика управлінського обліку витрат і доходів.
57. Облік, аналіз і аудит виробничих витрат на сільськогосподарських
підприємствах.
58. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції
сільськогосподарського підприємства.
59. Оцінка біологічних активів та сільськогосподарської продукції в
бухгалтерському обліку.
60. Обліково-аналітичне забезпечення ефективності виробництва продукції
рослинництва.
61. Управлінський облік і аналіз витрат на виробництво зерна і зернобобових
культур.
62. Управлінський облік і аналіз витрат на виробництво технічних культур.
63. Облік затрат і калькуляція собівартості продукції льонарства.
64. Облік і аналіз економічної ефективності виробництва соняшнику.
65. Облік і аналіз економічної ефективності вирощування кукурудзи на
зерно.
66. Облік і аналіз економічної ефективності виробництва цукрових буряків.
67. Облік і аналіз економічної ефективності виробництва картоплі.
68. Облік і аналіз економічної ефективності виробництва ріпаку.
69. Облік і аналіз економічної ефективності виробництва сої.
70. Організація обліку затрат на виробництво та калькуляція собівартості
продукції тютюнництва.
71. Оперативно-калькуляційний облік і аналіз витрат виробництва та збуту
овочів відкритого ґрунту.
72. Оперативно-калькуляційний облік і аналіз витрат виробництва та збуту
продукції овочівництва закритого ґрунту.
73. Облік і внутрішньогосподарський контроль виробництва і ефективного
використання кормів.

74. Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві.
75. Організація обліку і аналізу на підприємствах лісового господарства.
76. Облік і аналіз процесу виробництва готової продукції та витрат,
пов’язаних з її реалізацією.
77. Облік і аналіз економічної ефективності виробництва продукції
молочного скотарства.
78. Управлінський облік та економічний аналіз виробництва і збуту м'яса
яловичини у сільськогосподарських підприємствах.
79. Управлінський облік та економічний аналіз виробництва і збуту м'яса
свинини у сільськогосподарських підприємствах.
80. Управлінський облік та економічний аналіз виробництва і збуту м'яса
птиці у сільськогосподарських підприємствах.
81. Облік і контроль біологічних перетворень в птахівництві.
82. Облік, аналіз і контроль витрат та калькуляція собівартості продукції у
рибному господарстві.
83. Облік, аналіз і контроль витрат допоміжних виробництв в
сільськогосподарському секторі.
84. Облік і аналіз ефективного використання машинно-тракторного парку
сільськогосподарського підприємства.
85. Облік, аналіз і контроль витрат підсобних промислових виробництв в
сільськогосподарському секторі.
86. Облік, аналіз і контроль діяльності обслуговуючих виробництв приватноаграрних підприємств.
87. Облік, аналіз і аудит кредитів банку та інших позикових коштів
підприємства.
88. Облік, контроль і аналіз зобов’язань сільськогосподарського
підприємства.
89. Облік і аудит розрахунків з бюджетом і органами соціального
страхування підприємств АПК.
90. Облік і аудит операцій із страхування майна сільськогосподарського
підприємства.
91. Облік та аудит фінансових результатів страхової діяльності.
92. Облік, аналіз і аудит праці та її оплати на сільськогосподарському
підприємстві.
93. Облік і аналіз процесу формування фінансових результатів та розподілу
прибутку на підприємстві.
94. Управлінський облік і аналіз у системі контролю за фінансовими
результатами підприємства.
95. Стратегічний облік і аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства.
96. Облік, аналіз та контроль витрат і доходів у сільськогосподарських
підприємствах.
97. Облік і оподаткування прибутку сільськогосподарського підприємства.
98. Інформаційна
база
та
аналіз
фінансових
результатів
сільськогосподарського підприємства.
99. Облік і аудит власного капіталу сільськогосподарського підприємства.

100. Облік і аналіз організації використання основного і оборотного
капіталу в сільськогосподарських підприємствах.
101. Облік, аналіз і контроль фінансування та цільового використання
бюджетних коштів на підприємствах державного сектора.
102. Облік і контроль забезпечення майбутніх витрат і платежів на
підприємстві.
103. Облік і контроль страхових резервів у сільськогосподарському
підприємстві.
104. Облік і аналіз операцій з банкрутства і фінансової санації
підприємства.
105. Облік, контроль та правове забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності сільськогосподарського підприємства.
106. Методологія бухгалтерського обліку в агрохолдингах.
107. Бухгалтерський облік і звітність фермерського господарства.
108. Обліково-аналітичне і правове забезпечення діяльності фермерського
господарства.
109. Особливості організації обліку, контролю і аналізу в малому бізнесі в
аграрному секторі економіки.
110. Облік і контроль діяльності сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу.
111. Облік і внутрішній аудит витрат на екологію у лісовому господарстві.
112. Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту на
підприємствах переробної і харчової промисловості.
113. Облік і контроль поточних зобов'язань на молокопереробному
підприємстві.
114. Облік витрат виробництва і контроль за формуванням собівартості
продукції м’ясопереробного підприємства.
115. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємстві
спиртової галузі.
116. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат підприємств олійножирової промисловості.
117. Облік і аналіз виробництва і збуту в системі управління
хлібопекарським підприємством.
118. Облік, аналіз і контроль витрат основної діяльності на плодоовочевих
переробних підприємствах.
119. Особливості обліку та контролю витрат виробництва та виходу
продукції на підприємствах громадського харчування.
120. Облік і контроль спільної діяльності підприємств без створення
юридичної особи.
121. Організація й методика оцінки в системі бухгалтерського обліку.
122. Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності підприємства.
123. Методика складання, аналіз та аудит фінансової звітності.
124. Фінансова звітність: методика складання, аналіз й аудит показників.
125. Методика формування і аналіз фінансової звітності аграрного
підприємства.

126. Бухгалтерський баланс (звіт про фінансовий стан): зміст, оцінка та
розкриття статей, методика складання.
127. Корпоративна звітність: методологія та організація.
128. Позабалансовий облік в системі управління сільськогосподарським
підприємством і його правове забезпечення.
129. Сучасні моделі та інформаційні технології і їх роль у підвищенні
обліково-аналітичної інформації.
130. Інформаційні системи бухгалтерського обліку витрат і виходу готової
продукції.
131. Інформаційні системи бухгалтерського обліку праці та заробітної плати
у сільськогосподарському підприємстві.
132. Інформаційна база та аналіз фінансового стану підприємства.
133. Облік і економічний аналіз наслідків надзвичайних подій і явищ.
Примітка:
На замовлення конкретного підприємства тема дипломної роботи може бути
запропонована студентом, попередньо узгоджена обома сторонами.
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