ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ
з дисциплін „Фінансовий облік” і „Управлінський облік” для студентів 4
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.030509 „Облік і
аудит” фахове спрямування „Облік і правове забезпечення АПВ” на 20172018 н. р. факультету аграрної економіки і менеджменту Тернопільського
національного економічного університету
Загальнотеоретичні теми
1. Бухгалтерський облік: національні особливості та європейські тенденції.
2. Система державного регулювання бухгалтерського обліку і фінансової
звітності в Україні.
3. Бухгалтерський облік як інструменти забезпечення економічної безпеки
підприємства і держави.
4. Облікові регістри, техніка, форми і методика обліку на підприємстві.
5. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства.
6. Облікова політика в системі управління підприємством.
7. Управлінський облік у системі управління аграрним підприємством.
8. Інноваційний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління
підприємством.
9. Документація та документообіг у системі бухгалтерського обліку.
10. Роль обліку в системі управління і користувачі облікової інформації.
11. Обліково-інформаційне забезпечення менеджменту аграрних підприємств.
12. Порівняльна характеристика управлінського і фінансового обліку: спільність і
відмінності.
Теми прикладного характеру
13. Облік постачальницької діяльності підприємства.
14. Облік виробничої діяльності підприємства.
15. Облік витрат на природоохоронну діяльність підприємства.
16. Облік касових операцій.
17. Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.
18. Облік і контроль операцій з грошовими коштами.
19. Облік земель сільськогосподарського призначення.
20. Облік основних засобів.
21. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку.
22. Облік витрат на ремонт основних засобів.
23. Бухгалтерський облік нематеріальних активів..
24. Облік витрат на будівництво.
25. Облік поточних біологічних активів.
26. Облік довгострокових біологічних активів.
27. Облік необоротних матеріальних активів.

28. Облік оборотних матеріальних активів підприємства.
29. Облік розрахунків з підзвітними особами.
30. Облік розрахунків за претензіями.
31. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.
32. Облік поточних і довгострокових фінансових інвестицій.
33. Облік розрахунків з довгострокової дебіторської заборгованості.
34. Облік розрахунків з товарно-грошових операцій на підприємстві.
35. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.
36. Облік виробничих запасів підприємства.
37. Облік паливно-енергетичних ресурсів.
38. Облік готової продукції та її реалізації.
39. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.
40. Облік витрат діяльності: управлінський аспект.
41. Облік витрат за економічними елементами.
42. Облік витрат за центрами відповідальності.
43. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку.
44. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій.
45. Облік витрат на обслуговування виробництва і управління підприємством.
46. Управлінський облік витрат виробництва на підприємстві.
47. Облік витрат і доходів.
48. Облік виробничих витрат на підприємстві.
49. Оперативний облік витрат і виробництва продукції.
50. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції.
51. Облік незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів.
52. Облік витрат допоміжних виробництв.
53. Обік витрат на утримання і використання вантажного автотранспорту.
54. Облік витрат на утримання і експлуатацію машинно-тракторного парку.
55. Облік витрат підсобних промислових виробництв.
56. Облік кредитів банку та інших позикових коштів підприємства.
57. Облік зобов’язань підприємства.
58. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
59. Облік розрахунків з бюджетом і органами соціального страхування.
60. Облік операцій із страхування майна підприємства.
61. Облік праці та її оплати на підприємстві.
62. Облік процесу формування фінансових результатів та розподілу прибутку
підприємства.
63. Облік доходів і витрат від реалізації продукції, робіт і послуг.
64. Облік власного капіталу підприємства.
65. Облік основного і оборотного капіталу підприємства.
66. Облік вилученого і неоплаченого капіталу підприємства.
67. Облік фінансування та цільового використання бюджетних коштів на
підприємствах державного сектора.
68. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів на підприємстві.

69. Особливості обліку на підприємствах малого бізнесу.
70. Облік діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
71. Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності підприємства.
72. Фінансова звітність: методика складання.
73. Бухгалтерський баланс (звіт про фінансовий стан): зміст, оцінка та розкриття
статей, методика складання.
74. Позабалансовий облік в системі управління підприємством.
75. Вітчизняні і зарубіжні методи обліку витрат, їх особливості і відмінності.
Примітка:

За 15 днів до початку весняної екзаменаційної сесії електронну
версію курсової роботи студент зобов’язаний надіслати на адресу
кафедри:

oepz@tneu.edu.ua
За відсутності плагіату або в межах допустимого відсотка (до 30 %) студенту
буде надіслана відповідь щодо ступені оригінальності (самостійності,
наукової новизни, практичного значення) і готовності рукопису, терміну
оформлення і подачі роботи на рецензування керівнику.
Тему курсової роботи може запропонувати студент (працюючий студентзаочник), попередньо узгодивши між обома сторонами.
Основний примірник Переліку тем курсових робіт, в якому навпроти вибраної
теми потрібно вказати прізвище студента, знаходиться у інженера кафедри
Лисенко Анастасії Олександрівни.
Телефон кафедри: (0352) 47-50-50*12-221 або 0(98) 357-11- 65
Для студентів м. Дрогобича: 0(67) 352-86-81 (Андрій Миколайович Бутов);
Для студентів м. Рівного: 0(67) 720-41-36 (Ірина Володимирівна Спільник).

Зав. кафедрою обліку і правового забезпечення АПБ,
доктор економічних наук, професор
30 вересня 2017 р.

Р.Ф. Бруханський

