Тематика
випускної кваліфікаційної роботи
студентів випуску 2019/2020 н. р.
5 курс (строк навчання – 1рік 4 місяці)
Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 07 „Управління та адміністрування”
Спеціальність – 071 „Облік і оподаткування”
Освітньо-професійна програма:
„Облік і правове забезпечення агропромислового бізнесу”
Загальнотеоретичні теми
1. Розвиток облікової парадигми в контексті сучасних теорій менеджменту
та процесів поширення інноваційних знань.
2. Система бухгалтерського обліку в Україні та прогнозування тенденцій її
розвитку.
3. Концептуальні напрями вдосконалення обліку, аналізу та контролю в
Україні.
4. Форми (системи) бухгалтерського обліку та їх вплив на формування
управлінських рішень на підприємстві.
5. Сучасні технології штучного інтелекту та їх застосування в обліку.
6. Сучасні тенденції та перспективи розвитку обліку в умовах цифрової
економіки.
7. Проблеми інформаційної безпеки при зборі, обробці і аналізі облікових
даних системами штучного інтелекту.
8. Вплив цифровізації економіки на розвиток бухгалтерського обліку.
9. Сучасні економіко-математичні моделі
і методи та інформаційні
технології: роль у формування обліково-аналітичної інформації.
10. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та аудиті
сільськогосподарського підприємства.
11. Управління економічною безпекою аграрного підприємства.
12.. Електронне документування у системі бухгалтерського та податкового
обліку.
13. Стратегічний облік і аналіз в управлінні агропромисловим
підприємством.
14. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах України в умовах
реструктуризації підприємства.
15. Бухгалтерський облік підприємств аграрного бізнесу в умовах розвитку
цифрової економіки.
16. Особливості здійснення професійної діяльності бухгалтера на засадах
аутсорсингу.
17. Етичні й правові аспекти діяльності бухгалтера-аналітика та аудитора в
умовах розвитку цифрової економіки.
.

Теми прикладного характеру
18. Облік, аналіз та внутрішній аудит матеріально-технічної бази
сільськогосподарського підприємства.
19.Особливості побудови системи бюджетування сучасного підприємства.
20.Проблеми і перспективи формування системи бюджетування діяльності
агропромислового підприємства.
21. Особливості
впровадження
системи
контролінгу
діяльності
агропромислового підприємства.
22. Організація електронного документообігу розрахунків з постачальниками
і покупцями у сільськогосподарських підприємствах.
23. Облік і аналіз постачальницької діяльності агропромислового
підприємства: методика і організація.
24. Облік, контроль та аналіз матеріальних ресурсів сільськогосподарського
підприємства.
25. Система обліку, контролю і аналізу ефективного використання оборотних
активів підприємства.
26. Організація та методика обліку і аналізу витрат на збереження
природного середовища.
27. Облік, контроль і аналіз витрат на екологію і природоохоронну діяльність
підприємства.
28.Організація та методика обліку, аналізу і аудиту фінансових інвестицій.
29. Обліково-аналітичне та правове забезпечення оренди землі.
30. Облік і аналіз якості та ефективності використання земель
сільськогосподарського призначення.
31. Облік і аналіз раціонального використання і витрат на охорону земель.
32. Амортизаційна політика та напрями відтворення основних засобів
підприємства.
33.Аналіз і аудит ефективності використання потенціалу підприємства.
34. Незавершене виробництво: поняття, методи оцінки, групування даних,
інвентаризація і облік.
35.Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг).
36. Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними витратами
виробничого підприємства: методика і організація.
37. Методика і організація управлінського обліку витрат і доходів діяльності
агропромислового підприємства.
38.Методика і організація обліку й аналізу виробництва готової продукції та
витрат на її реалізацію.
39. Організація бухгалтерського обліку і аудиту зобов’язань підприємства та
шляхи їх вдосконалення.
40. Облік і аудит паїв та розрахунків за дивідендними виплатами.
41. Бюджетування витрат в системі обліку, аналізу та контролю
підприємства.

42. Обліково-аналітичне
забезпечення
інвестиційної
діяльності
агропромислового підприємства.
43. Методика і організація обліку і аналізу фінансових результатів та
розподілу прибутку підприємства.
44. Облік і контроль майбутніх витрат, доходів і платежів на підприємстві:
методика і організація.
45. Облік, аналіз та аудит цільового фінансування та цільових надходжень.
46.Обліково-аналітичне та правове забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності агропромислового бізнесу.
47. Особливості обліку і звітності у фермерському господарстві.
48. Організація бухгалтерського і податкового обліку на малому
підприємстві.
49.Особливості обліку і контролю діяльності сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу.
50.Річне закриття рахунків і складання звітності сільськогосподарського
підприємства.
51.Фінансова звітність в системі оцінки інвестиційної привабливості
підприємства.
52.Проблеми формування облікової політики підприємства та її вплив на
показники фінансової звітності.
53.Теоретичні і практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту експортноімпортних операцій підприємства.
54.Організація та методика обліку і контроль результатів виконання
кошторисів бюджетних установ.
55.Організація та ведення обліку в об’єднаних територіальних громадах.
Примітка:
Студент має право запропонувати свою тему з обов'язковим
обґрунтуванням доцільності її виконання.
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