
Реєстр кваліфікаційних робіт першого бакалаврського рівня вищої 

освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 ОП «Облік і оподаткування» 

№ Бібліографічний опис1 Вид 

оприлюднення 

та місце2 

Анотація 

1 Алфьорова Л.С. Облік 

основних засобів: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

62ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено сутність, 

теоретичні основи обліку основних 

засобів підприємства, їх завдання. 

Досліджено методику обліку 

основних засобів та їх організацію на 

підприємстві та запропоновані шляхи 

покращення обліку основних засобів 

підприємства. Проведено аналіз 

основних засобів. 

Ключові слова: бухгалтерський 

облік, фінансовий облік, основні 

засоби, амортизація,  облік основних 

засобів. 

2 Бойко А.Б. Аудит касових 

операцій: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 72ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі висвітленно сутність аудиту 

касових операцій підприємства, їх 

завдання, організація та контроль. 

Надана інформація, щодо 

правильності проведення аудиту 

касових операцій, його 

запланованості та послідовності. 

Проведено аудит касових операцій та 

первинних документів, що їх 

відображають.  Відображено аналіз 

грошових коштів, мінімально 

необхідний залишок та вхідний і 

вихідний грошовий потік у вигляді 

розрахункових таблиць та висновків. 

У вигляді схем відобразили 

документальний та операційний рух 

касових операцій. Складена програма 

аудиторської перевірки за якою 

проводилось дослідження. За 

допомогою рисунків показаний 

вигляд первинних документів 

підприємства, що досліджувалось та 

звірка з вимогами. 

 Ключові слова: аудит, грошові 

кошти, касові операції, первинні 
документи. 

3 Бойко І.Б. Аудит грошових 

коштів на рахунках в банку: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі висвітленно сутність аудиту 

та грошових коштів банку, їх 

завдання, організація та контроль. 

Розглянуто інформацію, щодо 

правильності проведення аудиту 

грошових коштів банку. Проведено 



наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 76ст. 

аудит грошових коштів та первинних 

документів, що їх відображають.  

Відображено аналіз грошових коштів 

банків. Відображено документальний 

та операційний рух грошових коштів 

банку. Розроблена програма 

аудиторської перевірки за якою 

проводилось дослідження. Показаний 

вигляд первинних документів банку, 

що досліджувалось та звірка з 

вимогами. 

 Ключові слова: аудит, банк, 

грошові кошти, рахунки, касові 

операції, первинні документи. 

4 Волощенко О.С. Аудит звіту 

про фінансові результати на 

підприємстві: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Левковець Н.П. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 65ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто теоретичні 

основи аудиту звіту про фінансові 

результати та його методичні основи. 

Проведено аудит та запропоновані 

шляхи вдосконалення аудиторської 

перевірки і її вплив на фінансовий 

результат діяльності. Розглянуто 

вплив бюджетування на фінансові 

результати діяльності підприємств. 

Розроблені заходи щодо підвищення 

фінансових результатів підприємств. 

Ключові слова: аудит, звіт, аналіз, 

дохід, прибуток, собівартість, 

бюджетування. 
5 Гома Л.В. Організація обліку 

амортизації основних засобів: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 84ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні 

відомості обліку амортизації 

основних засобів та контролю 

основних засобів підприємства. 

Досліджено методику обліку 

амортизації основних засобів та їх 

організацію на підприємстві та 

запропоновані шляхи покращення 

обліку амортизації основних засобів 

підприємства. 

Ключові слова: бухгалтерський 

облік, фінансовий облік, основні 

засоби, амортизація,  облік 

амортизації основних засобів. 

 

6 Грабова Н.О. Облік 

людського капіталу: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В рοбοті описано систематизація, 

рοзширення і заκріплення 

теοретичних знань, визначення 

прοблемних питань з метοдиκи, 

οрганізації та праκтиκи οбліκу 

людського капіталу, рοзрοбκа 

реκοмендацій з їх удοсκοналення та 

праκтичнοгο виκοристання для 

прийняття виважених οбліκοвих і 

управлінсьκих рішень в сучасних 

умοвах гοспοдарювання. Рοзκритο 

теοретичні аспеκти сутнοсті обліку 



аудиту. Київ, 2019. 64ст. людського капіталу, нοрмативнο-

правοвοї бази та οрганізації οбліκу. 

Рοзглянутο οбліκ людського капіталу 

на  прикладі підприємства. 

Ключові слова: бухгалтерський 

облік, фінансовий облік, людський 

капітал, оплата праці. 

7 Дідушко І.О. Облік витрат 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

71ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність витрат 

на підприємстві як об’єкта обліку, 

узагальнено концептуальні засади 

обліку, а також  методичні 

положення порядку ведення та 

нормативно-законодавчих баз щодо 

обліку витрат. Досліджено порядок 

ведення обліку витрат, проведено 

аналіз витрат від операційної та 

звичайної діяльності підприємства, 

дано практичні рекомендації щодо 

покращення ведення обліку витрат 

підприємства. 

Ключові слова: витрати, облік, 

організація, первинні документи, 

план рахунків, кореспонденція 

рахунків, облікова політика, 

контроль витрат. 

8 Демченко А.С. Внутрішній 

аудит балансу 

автотранспортного 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 69ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто теоретичні 

основи аудиту та внутрішнього 

аудиту балансу транспортного 

підприємства. 

На прикладі автотранспортного 

підприємства проведено внутрішній 

аудит та запропоновані шляхи 

вдосконалення аудиторської 

перевірки і її вплив на баланс 

(фінансовий результат) діяльності. 

Розглянуто вплив бюджетування на 

фінансові результати діяльності 

автотранспортного підприємства. 

Ключові слова: аудит, внутрішній 

аудит, звіт, аналіз, баланс, дохід, 

прибуток, собівартість, 

бюджетування. 

9 Дмитренко А.Ю. Облік 

сумісної діяльності на 

підприємствах транспорту: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник к.е.н., доц. 

Гошовська  В.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто теоретико-

методологiчнi основи облiку сумісної 

діяльності на підприємствах 

транспорту, узагальнено 

концептуальнi засади, а також  

методичнi положення нормативно-

правового регулювання сумісної 

діяльності підприємств. Було оцінено 

його облiкову полiтику, проведено 

аналiз порядку та методики 

документообiгу та облiкової 

iнформацiї сумісної діяльності 



обліку і аудиту. Київ, 2019. 

76ст. 

підприємства. Запропоновано: 

номенклатуру аналiтичних рахункiв 

та фрагмент робочого плану рахункiв 

бухгалтерського облiку підприємств 

транспорту; доповнену номенклатуру 

субрахункiв для облiку, 

органiзацiйно-методичну модель 

контролю обліку і доходiв сумісної 

дiяльностi автотранспортних 

підприємств. 

Ключові слова: сумісна діяльність, 

дохід, облік, система, рахунки, 

політика, контроль. 

10 Зіміна В.Є. Облік доходів та 

фінансового результату 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

62ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено економічну 

сутність доходів та фінансового 

результату підприємства в 

різноманітних концепціях 

теоретичного їх визначення та 

формування. Досліджено фінансовий 

стан підприємства та проаналізовано 

показники, що визначають величину 

доходів та фінансового результату 

підприємства. Визначені основні 

умови та особливості організації 

процесу обліку доходів та 

фінансового результату на 

підприємстві.    

Ключові слова: прибуток, доходи, 

обліку, фінансовий стан, 

прибутковість, механізм контролю. 

11 Іпатко Г.М. Облік доходів 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Левковець Н.П. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 72ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні 

аспекти обліку та нормативно-

правове регулювання  доходів 

підприємства. Було досліджено облік 

доходів транспортного підприємства 

та запропоновано удосконалити 

фінансовий облік доходу та 

управлінський облік доходу. 

Ключові слова: прибуток, облік 

доходів, нормативно-правове 

регулювання, управління доходами. 

12 Ісенко П.Г. Методичні основи 

обліку адміністративних 

витрат на підприємстві: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник к.е.н., доц. 

Гошовська  В.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розкрита сутність, 

структура та класифікація 

адміністративних витрат; наведено 

механізм організації обліку 

адміністративних витрат на 

підприємстві; розглянуто різні 

підходи та принципи, щодо 

управління адміністративними 

витратами на підприємстві; 

проаналізовано діяльність 

підприємства, надано організаційно-

економічну характеристику, 

проведено загальний аналіз витрат, а 



82ст. також аналіз адміністративних 

витрат. Виявлено основні проблеми 

обліку адміністративних витрат, та 

запропоновані можливі шляхи 

вирішення цих проблем. 

Ключові слова: облік витрат, 

фінансовий стан, адміністративні 

витрати, організація обліку витрат, 

удосконалення відображення 

адміністративних витрат. 

13 Ковбаса О.М. Облік та 

контроль дебіторської 

заборгованості: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 64ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено основні 

теоретичні засади обліку і контролю 

дебіторської заборгованості, основні 

аспекти її формування та 

класифікації, а також особливості 

ведення обліку відповідно до 

міжнародних положень. Досліджено  

фінансовий стан та відображення 

дебіторської заборгованості у 

фінансовій звітності; контроль 

дебіторської заборгованості. Також 

було наведено можливі методи 

вдосконалення обліку дебіторської 

заборгованості на підприємстві. 

Ключові слова: дебіторська 

заборгованість, облік, контроль, 

розрахунки з дебіторами, 

підприємство, методи управління 

дебіторською заборгованістю.   

14 Кнриворучко Д.О. Організація 

обліку рекламних послуг: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 67ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розкрито економічний зміст 

і поняття організації обліку 

рекламних послуг, розглянуто 

правове регулювання організації 

обліку рекламних послуг, досліджені 

теоретичні аспекти обліку рекламних 

послуг на підприємстві. Проведений 

аналіз і оцінка діючої методики 

обліку рекламних послуг та надані 

практичні рекомендації щодо 

удосконалення існуючої методики 

обліку рекламних послуг на 

автотранспортне підприємство. 

Ключові слова: бухгалтерський 

облік, фінансовий облік, первинні 

документи, організація обліку, 

рекламні послуги. 

15 Купріна К.Т. Організація 

бухгалтерського обліку на 

малих підприємствах: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розкрито економічний зміст 

і поняття організації обліку на малих 

підприємствах, розглянуто правове 

регулювання організації обліку 

малих підприємств, досліджені 

теоретичні аспекти обліку малих 

підприємств. Проведений аналіз і 

оцінка діючої методики обліку малих 



наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 71ст. 

підприємств та надані практичні 

рекомендації щодо удосконалення 

існуючої методики обліку малих 

підприємств. 

Ключові слова: бухгалтерський 

облік, фінансовий облік, первинні 

документи, малі підприємства, 

організація обліку. 

16 Лапенко К.С. Організація та 

методика аналізу розрахунків 

за податком на додану 

вартість: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 91ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено засади 

справляння податκу на додану 

вартість; наведені різні підходи до 

визначення фаκторів, що впливають 

на оподатκування податκом на 

додану вартість та їх κласифіκація; 

розκрито теоретичні основи аналізу 

оподатκування та методиκу 

розрахунκу поκазниκів, що його 

визначають. На приκладі 

підприємства здійснена оцінκа 

діючої системи бухгалтерсьκого 

обліκу податκу на додану вартість, 

визначені причини виниκнення 

різниць у результатах фінансової 

діяльності підприємств за даними 

бухгалтерсьκого і податκового 

обліκу. 

Ключові слова: методика, аналіз, 

електронне адміністрування податку 

на додану вартість, податкова 

накладна, податкова декларація 

податку на додану вартість 

підприємств. 

17 Лукяненко І.І. Прогнозний 

баланс підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 78ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто теоретичні 

основи балансу транспортного 

підприємства. На прикладі 

автотранспортного підприємства 

проведено аналіз прибутку та 

запропоновані шляхи вдосконалення 

та збільшення прибутку 

підприємства. Проаналізовано вплив 

на баланс (фінансовий результат) 

діяльності. Розглянуто вплив 

бюджетування на фінансові 

результати діяльності 

автотранспортного підприємства. 

Розроблено прогнозний баланс. 

Ключові слова:  звіт, аналіз, баланс, 

прогнозний баланс, дохід, прибуток, 

собівартість, бюджетування. 

18 Мазур М.І. Методичні 

положення внутрішнього 

аудиту звіту про рух 

грошових коштів на 

підприємстві: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі висвітленно сутність аудиту 

та грошових коштів підприємства, їх 

завдання, організація та контроль. 

Надана інформація, щодо 

правильності проведення 

внутрішнього аудиту грошових 



«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Левковець Н.П. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 62ст. 

коштів, його запланованості та 

послідовності. Проведено внутрішній  

аудит грошових коштів та первинних 

документів, що їх відображають.  

Відображено аналіз грошових 

коштів, Мінімально необхідний 

залишок та вхідний і вихідний 

грошовий потік у вигляді 

розрахункових таблиць та висновків. 

Відображено документальний та 

операційний рух касових операцій. 

Складена програма аудиторської 

перевірки за якою проводилось 

дослідження. Розглянуто первинні 

документи підприємства, що 

досліджувалось та звірка з вимогами. 

Розроблено методичні положення 

внутрішнього аудиту звіту про рух 

грошових коштів. 

 Ключові слова: аудит, внутрішній 

аудит, грошові кошти, первинні 
документи, методичні положення. 

19 Макаревська Я.І. Організація 

обліку розрахунків з різними 

дебіторами: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

61ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні 

засади обліку розрахунків з 

дебіторами, основні аспекти її 

формування та класифікації, а також 

особливості ведення обліку 

відповідно до міжнародних 

положень. Досліджено  фінансовий 

стан та відображення розрахунків з 

дебіторами у фінансовій звітності на 

транспортному підприємстві. Також 

було наведено можливі методи 

вдосконалення обліку розрахунків з 

різними дебіторами.. 

Ключові слова: дебіторська 

заборгованість, облік, розрахунки з 

дебіторами, підприємство, методи 

управління дебіторською 

заборгованістю.   

20 Манзій В.О. Аудит 

нарахування заробітної плати 

та податків на заробітну 

плату: кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 62ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В рοбοті описано систематизація, 

рοзширення і заκріплення 

теοретичних знань, визначення 

прοблемних питань з метοдиκи, 

οрганізації та праκтиκи οбліκу οплати 

праці, рοзрοбκа реκοмендацій з їх 

удοсκοналення та праκтичнοгο 

виκοристання для прийняття 

виважених οбліκοвих і управлінсьκих 

рішень в сучасних умοвах 

гοспοдарювання. Рοзκритο 

теοретичні аспеκти сутнοсті 

зарοбітнοї плати, податків на 

заробітну плату,  нοрмативнο-



правοвοї бази та οрганізації οбліκу. 

Рοзглянутο οбліκ, аудит нарахування 

заробітної плати на  підприємстві та 

податкі на заробітну плату. 

Ключові слова: заробітна плата, 

оплата праці, облік, аудит, податок. 

21 Марейченко А.В. Організація 

обліку адміністративних 

витрат: кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ас. Рижанкова 

Г.М. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 67ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність 

адміністративних витрат на 

підприємстві як об’єкта обліку, 

узагальнено концептуальні засади 

обліку, а також  методичні 

положення порядку ведення та 

нормативно-законодавчих баз щодо 

обліку адміністративних витрат. 

Досліджено порядок ведення обліку  

адміністративних витрат, проведено 

аналіз витрат підприємства, дано 

практичні рекомендації щодо 

покращення ведення обліку 

адміністративних витрат 

підприємства. 

Ключові слова: витрати, 

адміністративні витрати, облік, 

організація, первинні документи, 

план рахунків, кореспонденція 

рахунків, облікова політика, 

контроль адміністративних витрат. 

22 Остапенко І.В. Облік 

розрахунків з оплати праці на 

підприємстві: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

78ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В рοбοті описано систематизація, 

рοзширення і заκріплення 

теοретичних знань, визначення 

прοблемних питань з метοдиκи, 

οрганізації та праκтиκи οбліκу οплати 

праці, рοзрοбκа реκοмендацій з їх 

удοсκοналення та праκтичнοгο 

виκοристання для прийняття 

виважених οбліκοвих і управлінсьκих 

рішень в сучасних умοвах 

гοспοдарювання. Рοзκритο 

теοретичні аспеκти сутнοсті 

зарοбітнοї плати, нοрмативнο-

правοвοї бази та οрганізації οбліκу. 

Рοзглянутο οбліκ οплати праці на  

транспортному підприємстві 

Ключові слова: заробітна плата, 

оплата праці, облік. 

23 Проценко М.С. Облік запасів 

та його впорядкування в 

нових умовах 

господарювання: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник к.е.н., доц. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність запасів 

на підприємстві як об’єкта обліку, 

узагальнено концептуальні засади 

обліку, а також  методичні 

положення порядку ведення та 

нормативно-законодавчих баз щодо 

обліку запасів. Досліджено порядок 

ведення обліку запасів, проведено 

аналіз запасів, дано практичні 

рекомендації щодо покращення 



Карлова І.О. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 69ст. 

ведення обліку запасів підприємства. 

Ключові слова: запаси, облік, 

організація, первинні документи, 

план рахунків, кореспонденція 

рахунків, облікова політика, 

контроль запасів. 

24 Сиротська А.Ю. Облік запасів 

на підприємстві: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

63ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні 

основи і сутність запасів на 

підприємстві як об’єкта обліку, 

узагальнено концептуальні засади 

обліку, а також  методичні 

положення порядку ведення та 

нормативно-законодавчих баз щодо 

обліку запасів. Досліджено порядок 

ведення обліку запасів, проведено 

аналіз запасів, дано практичні 

рекомендації щодо покращення 

ведення обліку запасів підприємства. 

Ключові слова: запаси, облік, 

організація, облікова політика, 

контроль запасів. 

25 Смаглюк О.С. Облік 

розрахунків з різними 

дебіторами: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 63ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні 

засади обліку розрахунків з 

дебіторами, основні аспекти її 

формування та класифікації, а також 

особливості ведення обліку 

відповідно до міжнародних 

положень. Досліджено  фінансовий 

стан та відображення розрахунків з 

дебіторами у фінансовій звітності на 

транспортному підприємстві. Також 

було наведено можливі методи 

вдосконалення обліку розрахунків з 

різними дебіторами.. 

Ключові слова: дебіторська 

заборгованість, облік, розрахунки з 

дебіторами, підприємство, методи 

управління дебіторською 

заборгованістю.   

26 Ступіха А.М. Методичні 

основи обліку 

загальновиробничих  витрат: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник к.е.н., доц. 

Гошовська  В.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

71ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розкрита сутність, 

структура та класифікація 

загальновиробничих витрат; 

наведено механізм організації обліку 

загальновиробничих витрат на 

підприємстві; розглянуто різні 

підходи та принципи, щодо 

управління загальновиробничими 

витратами на підприємстві; 

проаналізовано діяльність 

підприємства, надано організаційно-

економічну характеристику, 

проведено загальний аналіз витрат, а 

також аналіз загальновиробничих 

витрат. Виявлено основні проблеми 

обліку загальновиробничих витрат, 



та запропоновані можливі шляхи 

вирішення цих проблем. 

Ключові слова: облік витрат, 

фінансовий стан, загальновиробничі 

витрати, організація обліку витрат, 

удосконалення відображення 

загальновиробничих витрат. 

27 Тончилова О.О.  Аудит 

основних засобів: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

63ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі висвітленно сутність аудиту 

та основних засобів підприємства, їх 

завдання, організація та контроль. 

Надана інформація, щодо 

правильності проведення аудиту 

основних засобів, його 

запланованості та послідовності. 

Проведено аудит основних засобів та 

первинних документів, що їх 

відображають.  Проведено аналіз 

основних засобів. Складена програма 

аудиторської перевірки за якою 

проводилось дослідження. Зроблено 

та проаналізовано аудиторський 

висновок.  

 Ключові слова: бухгалтерський 

облік, аудит, основні засоби, 

аудиторський висновок. 

28 Удовенко Ю.В Методика та 

організація обліку 

використання основних 

засобів банку: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник к.е.н., доц. 

Карлова І.О. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 63ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні 

відомості обліку використання та 

контролю основних засобів 

підприємства Досліджено методику 

та організацію обліку основних 

засобів та їх організацію на 

підприємстві та запропоновані шляхи 

покращення обліку основних засобів 

підприємства. 

Ключові слова: основні засоби, 

облік основних засобів, організація 

обліку основних засобів, методика 

основних засобів. 

29 Цап О.О. Внутрішній аудит 

обліку основних засобів на 

підприємстві: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 67ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розкрито економічний зміст 

поняття «основний засіб», 

розглянуто правове регулювання 

організації обліку і аудиту основних 

засобів, досліджені теоретичні 

аспекти обліку основних засобів на 

підприємстві. Проведений аналіз і 

оцінка діючої методики обліку 

надходження основних засобів та 

надані практичні рекомендації щодо 

удосконалення існуючої методики 

обліку надходження основних 

засобів на автотранспортне 

підприємство. Проведено аудит 



основних засобів та зроблено 

аудиторський висновок. 

Ключові слова: основні засоби, 

первинні документи, облік, аудит, 

аудиторський висновок, облік 

надходження основних засобів. 

30 Шимко А.О. Звіт про 

управління як нова форма 

звітності середніх і великих 

підприємств України: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 78ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі визначена сутність 

бухгалтерського обліку в системі 

управління, розглянуто його в якості 

функції звіту управління, досліджені 

теоретичні основи ведення 

управлінського обліку в Україні та за 

кордоном, обґрунтована необхідність 

використання управлінського обліку 

для прийняття рішень. Розглянуті 

шляхи використання управлінського 

обліку на підприємстві, доведено, що 

найважливішими функціями 

бухгалтерського обліку є 

спостереження, реєстрація, 

відображення та узагальнення, а 

також передача інформації про 

діяльність господарюючого суб’єкта і 

звіт про управління середніми і 

великими підприємствами. 

Запропоновано бухгалтерам 

виконувати функцію внутрішніх 

консультантів або бізнес-аналітиків у 

своїй компанії та переходити до 

більш сучасних методів обліку, 

прогнозування та планування своєї 

діяльності за допомогою 

модернізованої техніки та сучасного 

програмного забезпечення. 

Ключові слова: бухгалтерський 

облік, управлінський облік, звіт, 

управління, середні і великі 

підприємства, програми, аналітична 

бухгалтерія, прогнозування. 

31 Шутько А.І. Аудит власного 

капіталу: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 73ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі висвітленно сутність аудиту 

власного капіталу підприємства, їх 

завдання, організація та контроль. 

Надана інформація, щодо 

правильності проведення аудиту 

власного капітал. Проведено аудит 

власного капіталу.  Складена 

програма аудиторської перевірки за 

якою проводилось дослідження. 

Ключові слова: облік, аудит, 

власний капітал, звіт, аудиторський 

висновок, аналіз. 

32 Янгелова Ю.Л. Організація Електронний носій У роботі розкриті теоретичні аспекти 

формування необоротних активів 



обліку необоротних активів 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 74ст. 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

підприємства, де розглядається: 

поняття та економічна сутність 

необоротних активів підприємства, їх 

склад та джерела формування; 

підходи до класифікації оборотних 

активів підприємства; нормативно-

правова база обліку необоротних 

активів. Проведено аналіз стану та 

ефективності використання 

необоротних активів; аналіз 

динаміки, структури та джерел 

формування необоротних активів 

підприємства; облік необоротних 

атктивів підриємства. Запропоновано 

методи поліпшення фінансового 

стану, його господарської діяльності, 

підвищення ефективності 

підприємства. 

Ключові слова: необоротні активи, 

аналіз, динаміка, структура та 

джерела формування, оцінка, облік. 

 



Реєстр кваліфікаційних робіт першого бакалаврського рівня вищої 

освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

ОП «Облік і оподаткування» 

№ Бібліографічний опис1 Вид 

оприлюднення 

та місце2 

Анотація 

1 Аврамкін О.М. Організація 

адміністрування податку на 

прибуток підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 72ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено засади 

справляння податκу на прибутоκ 

підприємства та їх значення; наведені 

різні підходи до визначення 

фаκторів, що впливають на 

оподатκування податκом на прибутоκ 

підприємства та їх κласифіκація; 

розκрито теоретичні основи аналізу 

оподатκування та методиκу 

розрахунκу поκазниκів, що його 

визначають. На приκладі 

підприємства здійснена оцінκа 

діючої системи бухгалтерсьκого 

обліκу податκу на прибутоκ, 

визначені причини виниκнення 

різниць у результатах фінансової 

діяльності підприємств за даними 

бухгалтерсьκого і податκового 

обліκу. 

Ключові слова: електронне 

адміністрування податку на 

прибуток, податкова накладна, 

податкова декларація податку на 

прибуток підприємств. 

2 Артемова А.В. Облік витрат 

на підприємстві: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

76ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність витрат 

на підприємстві як об’єкта обліку, 

узагальнено концептуальні засади 

обліку, а також  методичні 

положення порядку ведення та 

нормативно-законодавчих баз щодо 

обліку витрат. На прикладі 

підприємства ПАТ 

«Південтеплоенергомонтаж» 

досліджено порядок ведення обліку 

витрат, проведено аналіз витрат від 

операційної та звичайної діяльності 

підприємства, дано практичні 

рекомендації щодо покращення 

ведення обліку витрат підприємства. 

Ключові слова: витрати, облік, 

організація, первинні документи, 

план рахунків, кореспонденція 

рахунків, облікова політика, 

контроль витрат. 

3 Вербицька А.І. Трансфертне 

ціноутворення в системі 

Електронний носій 

(флеш носій), 

У роботі розглянуто економічну 

сутність та значення трансфертного 



фінансового обліку: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 70ст. 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

ціноутворення, розкрито питання 

використання відповідних методів 

трансфертного ціноутворення при 

формуванні трансфертної ціни в 

контрольованих операціях за 

принципом «витягнутої руки» та 

визначено фактори, що впливають на 

встановлення трансфертних цін. 

Досліджено основні етапи обліку 

трансфертного ціноутворення на 

вітчизняних підприємствах та 

кореспонденцію рахунків 

контрольованих операцій при 

трансфертному ціноутворенні, 

визначено проблеми впровадження 

заходів щодо трансфертного 

регулювання цін та проаналізовано 

складові звітності та типові помилки 

респондентів при декларуванні 

трансфертного ціноутворення на 

підприємствах України. 

Запропоновано ряд рекомендацій 

щодо доопрацювання фінансового 

обліку в частині трансфертного 

ціноутворення. 

Ключові слова: трансфертна ціна, 

трансфертне ціноутворення, принцип 

«витягнутої руки», контрольовані 

операції, пов’язані особи, 

кореспонденція рахунків, 

бухгалтерський облік, додаток ТЦ до 

декларації з податку на прибуток, 

звіт про контрольовані операції, 

фінансова звітність. 
4 Гайдайчук І.С. Облік доходів 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

92ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні 

аспекти обліку та нормативно-

правове регулювання  доходів 

підприємства. Було досліджено облік 

доходів на КП «Міжнародний 

аеропорт «КИЇВ»» та запропоновано 

удосконалити фінансовий облік 

доходу та управлінський облік 

доходу. 

Ключові слова: прибуток, облік 

доходів, нормативно-правове 

регулювання, управління доходами. 

5 Дяченко Л.І. Облік основних 

засобів на підприємстві: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні 

відомості обліку та контролю 

основних засобів підприємства 

Досліджено методику обліку 

основних засобів та їх організацію на 

підприємстві ТДВ «Конотопм’ясо» 

та запропоновані шляхи покращення 

обліку основних засобів 

підприємства.. 



обліку і аудиту. Київ, 2020. 

64ст. 

Ключові слова: основні засоби, 

облік основних засобів. 

6 Залевський Д.В. Облік 

необоротних активів на 

підприємстві: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

54ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розкриті теоретичні аспекти 

формування необоротних активів 

підприємства, де розглядається: 

поняття та економічна сутність 

необоротних активів підприємства, їх 

склад та джерела формування; 

підходи до класифікації оборотних 

активів підприємства; нормативно-

правова база обліку необоротних 

активів. Проведено аналіз стану та 

ефективності використання 

необоротних активів ПАТ «АТП-1», 

де розглядається: фінансово-

економічна характеристика; аналіз 

динаміки, структури та джерел 

формування необоротних активів 

підприємства; облік необоротних 

атктивів підриємства. Запропоновано 

методи поліпшення фінансового 

стану, його господарської діяльності, 

підвищення ефективності 

підприємства. 

Ключові слова: необоротні активи, 

аналіз, динаміка, структура та 

джерела формування, оцінка, облік. 

7 Кареліна Я.О. Наближення 

бухгалтерського обліку до 

зони прийняття рішень: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 61ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі визначена сутність 

бухгалтерського обліку в системі 

управління, розглянуто його в якості 

функції управління, досліджені 

теоретичні основи ведення 

управлінського обліку в Україні та за 

кордоном, обґрунтована необхідність 

використання управлінського обліку 

для прийняття рішень. Розглянуті 

шляхи використання управлінського 

обліку на підприємстві «Добро», 

доведено, що найважливішими 

функціями бухгалтерського обліку є 

спостереження, реєстрація, 

відображення та узагальнення, а 

також передача інформації про 

діяльність господарюючого суб’єкта. 

Запропоновано бухгалтерам 

виконувати функцію внутрішніх 

консультантів або бізнес-аналітиків у 

своїй компанії та переходити до 

більш сучасних методів обліку, 

прогнозування та планування своєї 

діяльності за допомогою 

модернізованої техніки та сучасного 

програмного забезпечення. 



Ключові слова: бухгалтерський 

облік, управлінський облік, 

програми, аналітична бухгалтерія, 

прогнозування. 

8 Кириченко В.С. Напрями 

вдосконалення обліку доходів 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Левковець Н.П. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 64ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто теоретико-

методологiчнi основи облiку доходiв 

пiдприємства, узагальнено 

концептуальнi засади класифiкацiї 

доходiв, а також  методичнi 

положення нормативно-правового 

регулювання доходiв. На прикладi 

пiдприємства ТОВ «БК»Geos»,  

оцiнено його облiкову полiтику, 

проведено аналiз порядку та 

методики документообiгу та 

облiкової iнформацiї доходiв. 

Запропоновано: номенклатуру 

аналiтичних рахункiв та фрагмент 

робочого плану рахункiв 

бухгалтерського облiку будiвельних 

пiдприємств; доповнену 

номенклатуру субрахункiв для облiку 

валових заборгованостей та доведено 

необхiднiсть використання 

субрахунку 364 «Валова 

заборгованiсть» та субрахунку 365 

«Заборгованiсть за промiжними 

рахунками»; органiзацiйно-

методичну модель контролю доходiв 

основної дiяльностi будiвельних 

підприємств. 

Ключові слова: дохід, облік, 

система, рахунки, політика, 

контроль. 

9 Козленко Я.М. Облік 

розрахунків з дебіторами: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

54ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено основні 

теоретичні засади обліку 

дебіторської заборгованості, основні 

аспекти її формування та 

класифікації, а також особливості 

ведення обліку відповідно до 

міжнародних положень. Досліджено  

фінансовий стан та відображення 

дебіторської заборгованості у 

фінансовій звітності на ДП 

«Антонов». Також було наведено 

можливі методи вдосконалення 

обліку дебіторської заборгованості на 

підприємстві. 

Ключові слова: дебіторська 

заборгованість, облік, розрахунки з 

дебіторами, підприємство, методи 

управління дебіторською 

заборгованістю.   

10 Козубенко К.О. Організація Електронний носій В роботі висвітлено поняття 

«оборотні активи», їх сутність, 



адміністрування податку на 

прибуток підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

56ст. 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

класифікацію та нормативно-правову 

базу. Проаналізовано діяльність КП 

«Київпастранс», облік оборотних 

активів цього підприємства та 

представлені пропозиції щодо 

удосконалення обліку оборотних 

активів. 

Ключові слова:  облік оборотних 

активів, запаси, грошові кошти та їх 

еквіваленти, дебіторська 

заборгованість, активи. 

11 Комлик Я.В. Облік доходів та 

фінансового результату 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

60ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено економічну 

сутність доходів та фінансового 

результату підприємства в 

різноманітних концепціях 

теоретичного їх визначення та 

формування. Досліджено фінансовий 

стан ТОВ «Трансальянс» та 

проаналізовано показники, що 

визначають величину доходів та 

фінансового результату 

підприємства. Визначені основні 

умови та особливості організації 

процесу обліку доходів та 

фінансового результату на 

підприємстві ТОВ «Трансальянс».    

Ключові слова: прибуток, доходи, 

обліку, фінансовий стан, 

прибутковість, механізм контролю. 

12 Крутько А.О. Облік 

логістичних витрат 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 69ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розкрита сутність, 

структура та класифікація 

виробничих витрат; наведено 

механізм організації обліку 

логістичних витрат на підприємстві; 

розглянуто різні підходи та 

принципи, щодо управління 

логістичними витратами на 

підприємстві; проаналізовано 

діяльність ДП «Міжнародний 

Аеропорт «Львів» ім. Данила 

Галицького», надано організаційно-

економічну характеристику, 

проведено загальний аналіз витрат, а 

також аналіз логістичних витрат. 

Виявлено основні проблеми обліку 

логістичних витрат, та запропоновані 

можливі шляхи вирішення цих 

проблем. 

Ключові слова: облік витрат, 

фінансовий стан, логістичні витрати, 

організація обліку витрат, 

удосконалення відображення 

логістичних витрат. 



13 Лихачов Д.М. Аудит звіту про 

фінансові результати на 

підприємстві: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ас. Бойко А.А. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

78ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто теоретичні 

основи аудиту звіту про фінансові 

результати та його методичні основи. 

На прикладі ТОВ «Поліграфічні 

системи» проведено аудит та 

запропоновані шляхи вдосконалення 

аудиторської перевірки і її вплив на 

фінансовий результат діяльності. 

Розглянуто вплив бюджетування на 

фінансові результати діяльності ТОВ 

«Поліграфічні системи». 

Ключові слова: аудит, звіт, аналіз, 

дохід, прибуток, собівартість, 

бюджетування. 

14 Мацепура Д.О. Організація 

електронного адміністрування 

податку на додану вартість: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

87ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі визначені теоретико-

методологічні основи обліку 

розрахунків з бюджетом по ПДВ, 

узагальнені концептуальні засади 

формування податкових зобов’язань 

та податкового кредиту, а також 

проаналізовані питання роботи 

системи електронного 

адміністрування, введеної в дію з 

01.07.2015. На прикладі підприємства 

ТОВ «Мрія» здійснена оцінка діючої 

системи бухгалтерського обліку 

податкових зобов’язань та 

податкового кредиту, наведені 

приклади кореспонденції рахунків 

при різних способах реалізації та 

придбання матеріальних цінностей 

на підприємстві ТОВ «Мрія», 

визначені шляхи удосконалення 

облікових процесів при подальшому 

розвитку СЕА. 

Ключові слова:  електронне 

адміністрування ПДВ, податкова 

накладна, податкова декларація з 

ПДВ. 

15 Мищенко Т.О. Облік 

собівартості послуг 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

65ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні 

засади обліку собівартості послуги 

підприємства. Досліджено 

фінансовий стан ДП МА 

«Бориспіль»,  проаналізовано облік 

витрат на підприємстві та визначено 

як відображаються в регістрах та 

звітності операції з формування 

собівартості. 

Ключові слова: собівартість, облік 

витрат, відображення витрат, 

витрати, кореспонденція рахунків. 

16 Погосян А.В. Організація 

обліку надходження основних 

засобів: кваліфікаційна робота 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

У роботі розкрито економічний зміст 

поняття «основний засіб», 

розглянуто правове регулювання 

організації обліку основних засобів, 



бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020.109ст. 

обліку і аудиту досліджені теоретичні аспекти обліку 

основних засобів на підприємстві. На 

прикладі підприємства ПрАТ «АТП-

13247» проведений аналіз і оцінка 

діючої методики обліку надходження 

основних засобів та надані практичні 

рекомендації щодо удосконалення 

існуючої методики обліку 

надходження основних засобів на 

автотранспортне підприємство. 

Ключові слова: основні засоби, 

первинні документи, облік, Програма 

1С: БДУ.8.3, облік надходження 

основних засобів. 

17 Поліщук К.О. Облік 

заробітної плати на 

підприємстві: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

77ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В рοбοті описано систематизація, 

рοзширення і заκріплення 

теοретичних знань, визначення 

прοблемних питань з метοдиκи, 

οрганізації та праκтиκи οбліκу οплати 

праці, рοзрοбκа реκοмендацій з їх 

удοсκοналення та праκтичнοгο 

виκοристання для прийняття 

виважених οбліκοвих і управлінсьκих 

рішень в сучасних умοвах 

гοспοдарювання. Рοзκритο 

теοретичні аспеκти сутнοсті 

зарοбітнοї плати, нοрмативнο-

правοвοї бази та οрганізації οбліκу. 

Рοзглянутο οбліκ οплати праці на  

ПАТ «УΚРЗАЛІЗНИЦЯ» 

Ключові слова: заробітна плата, 

оплата праці, облік. 

18 Синюгина Д.Л. Аудит 

грошових коштів на 

підприємстві: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ас. Ткачук Т.І. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

67ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі висвітленно сутність аудиту 

та грошових коштів підприємства, їх 

завдання, організація та контроль. 

Надана інформація, щодо 

правильності проведення аудиту 

грошових коштів, його 

запланованості та послідовності. 

Проведено аудит грошових коштів та 

первинних документів, що їх 

відображають, на прикладі ДП 

"Радомишльське лісомисливське 

господарство".  Відображено аналіз 

грошових коштів, Мінімально 

необхідний залишок та вхідний і 

вихідний грошовий потік у вигляді 

розрахункових таблиць та висновків. 

У вигляді схем відобразили 

документальний та операційний рух 

касових операцій. Складена програма 

аудиторської перевірки за якою 

проводилось дослідження. За 

допомогою рисунків показаний 

вигляд первинних документів 



підприємства, що досліджувалось та 

звірка з вимогами. 

 Ключові слова: аудит, грошові 

кошти, касові операції, первинні 
документи. 

19 Теплякова А.Д. Облік 

дебіторської заборгованості: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 071 «Облік і 

оподаткування» ОП «Облік і 

оподаткування» / 

наук.керівник ас. Бойко А.А. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

72ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі висвітлено основні 

теоретичні засади обліку 

дебіторської заборгованості, основні 

аспекти її формування та 

класифікації, а також особливості 

ведення обліку відповідно до 

міжнародних положень. Досліджено  

фінансовий стан та відображення 

дебіторської заборгованості у 

фінансовій звітності на ТОВ 

«ВАНТАЖСЕРВІС». Також було 

наведено можливі методи 

вдосконалення обліку дебіторської 

заборгованості на підприємстві. 

Ключові слова: дебіторська 

заборгованість, облік, розрахунки з 

дебіторами, підприємство, методи 

управління дебіторською 

заборгованістю.   

20 Юрченко В.М. Організація 

адміністрування акцизного 

податку: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 071 

«Облік і оподаткування» ОП 

«Облік і оподаткування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Антоненко Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 62ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено засади 

справляння акцизного податκу; 

наведені різні підходи до визначення 

фаκторів, що впливають на 

оподатκування акцизного податку 

підприємства; розκрито теоретичні 

основи аналізу оподатκування. На 

приκладі підприємства здійснена 

оцінκа діючої системи 

бухгалтерсьκого обліκу акцизного 

податκу; розроблено електронне 

адміністрування акцизного податку. 

Розроблена методика прогнозування 

надходжень акцизного податку з 

вироблених в Україні підакцизних 

товарів. 

Ключові слова: акциз, електронне 

адміністрування акцизного податку, 

зведений бюджет, прогнозування.  

 



Реєстр кваліфікаційних робіт першого бакалаврського рівня вищої 

освіти спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

№ 

з/п 

Бібліографічний опис1 Вид 

оприлюднення 

та місце2 

Анотація 

1 Андрусенко М.М. Механізм 

зміцнення платоспроможності 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

к.е.н., доц. Жулин О.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

96ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено сутність 

платоспроможності підприємства 

та її значення; наведені різні 

підходи до визначення факторів, 

що впливають на 

платоспроможність підприємства; 

проведено аналіз показників 

діяльності підприємства, зроблено 

оцінку платоспроможності та 

ліквідності, розраховані відповідні 

коефіцієнти, проведено аналіз 

чинників, які впливають на 

платоспроможність підприємства 

та виявлено резерви їх підвищення, 

запропоновано основні заходи 

підвищення платоспроможності та 

доведено ефективність їх 

впровадження, розроблено 

механізми зміцнення 

платоспроможності підприємства. 

Ключові слова: фінансовий стан, 

платоспроможність, ліквідність, 

управляння, механізм, заходи 

підвищення платоспроможності. 

2 Андроняк О.В. Оподаткування 

зовнішньо-економічної 

діяльності в Україні: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра:  спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Бойко Н.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

86ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено умови системи 

оподаткування зовнішньо-

економічної діяльності; розкрито 

основи аналізу та методику 

розрахунку показників, що 

визначають ефективність системи 

оподаткування. Проведено аналіз 

показників зовнішньо-економічної 

діяльності в Україні, ефективності 

податкового менеджменту, 

зроблено оцінку рівня податкового 

навантаження, еластичності 

податків, розраховані відповідні 

коефіцієнти, здійснено факторний 

аналіз чинників впливу на ЗЕД 

податковим навантаженням та 

виявлено резерви її підвищення, 

запропоновано основні заходи 

підвищення податкового 

менеджменту та доведено 

ефективність їх впровадження.  

Ключові слова:  загальна система, 

збір, звітність, податок, зовнішньо-



економічна діяльність, облік, 

оподаткування.  

3 Басюк В.Ю. Оцінювання 

ефективності податкової 

системи України: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ас. Рижанкова Г.М. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

64ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено умови системи 

оподаткування; розкрито основи 

аналізу та методику розрахунку 

показників, що визначають 

ефективність податкової системи в 

Україні. Проведено аналіз 

показників діяльності 

підприємства, ефективності 

податкового менеджменту, 

зроблено оцінку рівня податкового 

навантаження, еластичності 

податків, розраховані відповідні 

коефіцієнти, здійснено факторний 

аналіз чинників впливу за 

податковим навантаженням та 

виявлено резерви її підвищення, 

запропоновано основні заходи  

щодо ефективності податкової 

системи в Україні.  

Ключові слова:  загальна система, 

збір, податок, податкова система, 

оподаткування, ефективність 

податкової системи.  

4 Білецький М.А. Оцінювання 

ймовірності банкрутства 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Левковець Н.П. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

69ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі нaведенi зaсaди 

діaгностувaння бaнкрутствa 

підприємствa, причини виникнення 

кризи нa підприємстві тa 

необхідність тa зaвдaння інституту 

бaнкрутсвa. Розглянутa порiвняльнa 

хaрaктеристикa методiв i моделей 

прогнозувaння бaнкрутствa.  

Проведений фiнaнсовий aнaлiз 

транспортного пiдприємствa тa 

зроблена оцiнкa ймовiрностi 

нaстaння бaнкрутствa. 

Зaпропоновaнi зaпобіжні зaходи 

нaстaння бaнкрутствa 

пiдприємствa. 

Ключові слова: банкрутство, 

ймовірність, прогнозування, 

загроза, оцінка, моделі, аналіз, 

ліквідність, метод, криза. 

5 Білятинська Ю.О. Необоротні 

активи підприємства: 

формування та ефективність 

використання: кваліфікаційна 

робота бакалавра:  спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Бойко Н.В.  

Національний транспортний 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено необоротні 

активи транспортного 

підприємства, визначено завдання 

аналізу необоротних активів та 

визначено політику управління 

необоротними активами,  

проаналізовано фінансовий стан 

підприємства, аналіз показників 

його діяльності, було проведено 

оцінку ефективності стану 

основних засобів підприємства, 



університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

82ст. 

розглянуто формування та 

ефективне використання 

необоротних активів; визначено 

шляхи покращення управляння 

необоротними активами та їх 

оновлення на транспортному 

підприємстві. 

Ключові слова: необоротні активи, 

операційні необоротні активи, 

амортизація, амортизаційна 

політика, основні засоби, 

управління, фінансова стратегія. 
6 Бондаренко К.С. Управління 

платоспроможністю 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Горобінська І.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

82ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено фактори, що 

впливають на платоспроможність 

підприємства;  проаналізовано 

діяльність комунального 

підприємства КП «Київпастранс», 

проведено аналіз показників його 

діяльності, зроблено оцінку 

платоспроможності та ліквідності, 

розраховані відповідні коефіцієнти, 

проведено аналіз чинників, які 

впливають на платоспроможність 

підприємства та виявлено резерви 

їх підвищення, запропоновано 

заходи підвищення 

платоспроможності та її ефективне  

управління. 

Ключові слова: фінансовий стан, 

платоспроможність, ліквідність, 

управляння, заходи підвищення 

платоспроможності. 

7 Гарбузенко А.М. Управління 

оборотними активами 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ас. Бібик Ю.М. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 74ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У кваліфікаційній роботі 

досліджено основи ефективного 

використання оборотних активів 

підприємства, проаналізовано 

ефективність використання та 

управління оборотними активами 

АТ «Ужгородське автотранспортне 

товариство», а також 

запропоновано методи прискорення 

оборотності оборотних активів і 

стратегії для оптимізації структури 

капіталу, показників діяльності  

підприємства, проаналізовано 

наявність, склад та джерела 

формування оборотних активів 

підприємства та їх вплив на 

ліквідність та платоспроможність. 

Проведено факторний аналіз 

оборотних активів підприємства та 

запропоновані шляхи поліпшення 

управління ними. 

Ключові слова:  активи, джерела, 

формування, аналіз,  



рентабельність, стійкість, шляхи, 

оцінка, управління. 

8 Грень А.І. Формування системи 

управління активами 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

к.е.н., доц. Жулин О.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

78ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглядаються основи 

управління активами підприємства: 

склад та структура активів 

підприємства; джерела формування 

активів підприємства; управління 

активами підприємства. 

Здійснюється аналіз стану активів 

підприємства: розглядається 

загальна характеристика 

підприємства та здійснюється 

оцінка основних показників 

фінансово-господарської 

діяльності;  аналізується наявність, 

склад та джерела формування 

активів підприємства та їх вплив на 

ліквідність та платоспроможність; 

проводиться аналіз ефективності 

використання активів 

підприємства; проводиться аналіз 

ділової активності підприємства. 

Ключові слова: активи, управління 

активами, формування активів, 

система управління активами. 

9 Жабинець П.М. Кадрова 

політика підприємства в 

сучасних економічних умовах: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ас. Рижанкова Г.М. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

73ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі розглянуто складові та 

методики кадрової стратегії 

підприємства. Запропоновані 

заходи для покращення 

продуктивності праці, зменшення 

плинності кадрів, та збільшення 

прибутку. Розроблена та 

впроваджена кадрова стратегія 

підприємства що дозволить 

підвищити ефективність та 

вмотивованість кадрового 

потенціалу. 

Ключові слова: кадрова політика, 

стратегія, потенціал, система 

управління персоналом, мотивація. 

10 Задворна Б.А. Дефіцит 

державного бюджету та 

джерела його фінансування: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Горобінська І.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

79ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено державний 

бюджет, розкрито економічний 

зміст, принципи планування 

бюджету, завдання та методи. 

Проведено аналіз виконання 

основних показників Державного 

бюджету України, аналіз доходів і 

видатків, проаналізована динаміка 

та структура його формування. 

Проаналізовано джерела 

фінансування дефіциту державного 

бюджету. За результатами 

проведеного дослідження виявлено 

дефіцит державного бюджету, 

проблеми та недоліки бюджетного 



планування в Україні.  

Запропоновано напрями щодо 

подальшого удосконалення 

планування бюджету України. 

Ключові слова: бюджет, 

планування, доходи, видатки, 

дефіцит бюджету, бюджетний 

процес. 

11 Запорожець Є.В.  

Організаційно-економічні 

заходи підвищення 

ефективності використання 

фінансових інструментів на 

підприємстві: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ас. Рижанкова Г.М. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

64ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі розглянута методика і 

організація управління фінансовим 

потенціалом підприємства з метою 

підвищення ефективності його 

діяльності.  Запропоновані 

організаційно-економічні заходи 

щодо підвищення ефективності 

використання фінансових 

інструментів на транспортному 

підприємстві. Запропоновано 

вдосконалити процес управління 

фінансово-економічною діяльністю 

Ключові слова: фінансово-

економічна діяльність, управління, 

заходи підвищення, фінансовий 

потенціал, ефективність 

використання, управління. 

12 Ільчишина Є.А.  Аналіз 

формування доходів 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Левковець Н.П.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

67ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі проведено аналіз  стану 

транспортного підприємства та 

розроблено практичні рекомендації 

щодо обґрунтування процесів 

управління у формуванні прибутку 

на підприємстві. Визначено 

показники доходності і прибутку з 

урахуванням різних факторів 

впливу на їх формування, а також 

основних резервів , які слід вважати 

потенційно невикористаними 

джерелами щодо зростання доходу 

даного підприємства. 

Ключові слова: аналіз, 

формування, фактори, собівартість 

реалізованої продукції, дохід, 

чистий дохід, виручка, витрати, 

фінансове планування. 

13 Кірьяк В.В. Аналіз фінансового 

стану  підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Левковець Н.П.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботi дослiджено фінансовий 

стан, зроблено аналiз, 

проаналiзовано фiнансовий стан,  

розроблено шляхи, щодо 

покращення фiнансового стану 

підприємства, продiагностовано 

фiнансовий стан та 

платоспроможнiсть пiдприємства, 

проведено аналiз основних 

показникiв, розроблено основнi 

заходи щодо покращення 

фiнансового стану пiдприємства. 



71ст. Ключові слова: діагностика, 

аналіз, ліквідність, рентабельність, 

стійкість, шляхи, оцінка. 

14 Кифоренко Стан та 

перспективи розвитку 

фондового ринку України: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ас. Рижанкова Г.М. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

62ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі досліджено ринок цінних 

паперів, їх функціонування та 

діяльність на фондовому ринку, 

проаналізовано вплив державного 

регулювання на роботу фондового 

ринку;  визначено особливості 

операцій з цінними паперами на 

ринку; проведено аналіз ринку 

цінних паперів України протягом 

останніх років; зроблено оцінку 

діяльності інфраструктури 

фондового ринку України та 

визначити перспективи та напрями 

його розвитку. 

Ключові слова: фондовий ринок,  

цінні папери,  державне 

регулювання, аналіз, розвиток. 

15 Комаревич К.В. Оцінка 

інвестиційної привабливості 

ДП «Міжнародний аеропорт 

«Бориспіль»: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

78ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено фактори, що 

впливають на інвестиційну 

привабливість; визначено сутність 

інвестиційного менеджменту та 

його функції;  розроблено цілі 

інвестиційної стратегії 

підприємства; розкрито аналізу 

інвестиційної привабливості та 

методика розрахунку показників, 

що її визначають. Проаналізовано 

діяльність ДП «Міжнародний 

аеропорт «Бориспіль», проведено 

аналіз показників його діяльності, 

зроблено оцінку майнового стану, 

ліквідності, фінансової стійкості, 

ділової активності, рентабельності, 

розраховані відповідні коефіцієнти, 

а також проведено аналіз 

банкрутства підприємства та 

розроблено систему заходів 

підвищення інвестиційної 

привабливості.  

Ключові слова: інвестиційна 

привабливість, інвестиційний 

менеджмент, фінансовий стан, 

ефективність інвестування, оцінка, 

заходи підвищення інвестиційної 

привабливості. 

16 Корнійчук В.О. Діагностика 

інвестиційної привабливості 

підприємства: формування та 

ефективність використання: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра:  спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність 

інвестування та його значення для 

розвитку підприємства, фінансове 

забезпечення інвестування та 

підходи до діагностики і оцінки 

інвестиційної привабливості 

підприємства; оцінено загальний 



страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Бойко Н.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

76ст. 

фінансовий стан підприємства та 

проаналізовано інвестиційну 

привабливість, зроблено 

діагностику інвестиційної 

привабливості; проведено аналіз 

основних показників та наведено 

практичні рекомендації щодо 

підвищення інвестиційної 

привабливості підприємства. 

Ключові слова: інвестиції, оцінка, 

забезпечення, діагностика, 

інвестування, привабливість, 

шляхи. 

17 Крючкова О.І. Методи 

забезпечення ліквідності 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

68ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність 

поняття «ліквідність» та фактори 

впливу; узагальнено систему 

показників, які використовуються 

для діагностики, оцінки та 

прогнозування ліквідності. 

Виконано аналіз показників 

господарської діяльності; 

проаналізовано показники 

ліквідності, платоспроможності та 

рентабельності підприємства; 

оцінено достатність фінансування 

та методи забезпечення ліквідності 

підприємства. Запропоновано  

заходи забезпечення абсолютної 

ліквідності шляхом управління 

грошовими коштами та їх 

еквівалентами. 

Ключові слова: ліквідність, 

діагностика, методи забезпечення, 

управління. 

18 Лебедєва А.Д. Методичні 

основи визначення фінансової 

стійкості підприємства: 

формування та ефективність 

використання: кваліфікаційна 

робота бакалавра:  спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Бойко Н.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

72ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено економічну 

сутність фінансової стійкості 

підприємства, проведено аналіз 

показників, що характеризують 

фінансово – господарську 

діяльність підприємства, зроблено 

оцінку показників та визначено тип 

фінансової стійкості 

досліджуваного підприємства, 

здійснено факторний аналіз порогу 

рентабельності та запасу 

фінансової міцності, запропоновано 

основні заходи покращення 

управління фінансовою стійкістю 

та доведено ефективність їх 

впровадження. 

 Ключові слова: фінансова 

стійкість, методи оцінки фінансової 

стійкості, заходи підвищення 

ефективності управління 

фінансовою стійкістю. 



19 Микітко В.А. Заходи 

підвищення фінансової 

стійкості підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

71ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено економічну 

сутність фінансової стійкості 

підприємства, проведено аналіз 

показників, що характеризують 

фінансово – господарську 

діяльність підприємства, зроблено 

оцінку відносних показників та 

визначено тип фінансової стійкості 

досліджуваного підприємства, 

здійснено факторний аналіз порогу 

рентабельності та запасу 

фінансової міцності, запропоновано 

основні заходи підвищення  

фінансової стійкісті. 

 Ключові слова: фінансова 

стійкість, методи оцінки фінансової 

стійкості, заходи підвищення 

ефективності управління 

фінансовою стійкістю. 

20 Мороз М.О. Ліквідність 

підприємства та шляхи її 

підвищення: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Наконечна С.А.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

65ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У розкрито аналіз показників 

господарської діяльності; 

проаналізовано показники 

ліквідності, платоспроможності та 

рентабельності підприємства; 

оцінено достатність фінансування 

та стан управління ліквідністю на 

підприємстві. Розроблено 

концепцію механізму поповнення 

оборотних коштів для підвищення 

ліквідності підприємства; 

запропоновано  заходи 

забезпечення абсолютної 

ліквідності шляхом управління 

грошовими коштами та їх 

еквівалентами; розглянуто 

перспективи управління 

ліквідністю автотранспортних 

підприємств. 

Ключові слова: ліквідність, 

діагностика, управління, шляхи 

підвищення. 

21 Москаленко Р.В. Інвестиційна 

привабливість підприємства та 

методи її оцінки: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ас. Бібик Ю.М. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 69ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено інвестиційну 

привабливість; наведені фактори, 

що впливають на інвестиційну 

привабливість; розроблено цілі 

інвестиційної стратегії 

підприємства; проведено аналіз 

показників діяльності 

підприємства, зроблено оцінку 

майнового стану, ліквідності, 

фінансової стійкості, ділової 

активності, рентабельності, 

розраховані відповідні коефіцієнти, 

а також розглянуто методи оцінки 

інвестиційної привабливості та 



розроблено систему заходів її 

підвищення..  

Ключові слова: інвестиційна 

привабливість, фінансовий стан, 

ефективність інвестування, методи 

оцінки, заходи підвищення 

інвестиційної привабливості. 

22 Нагорнюк А.О. Управління 

фінансовою безпекою 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

72ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено та 

проаналізовано фінансовий стан 

ПАТ «ДНІПРОВАЖМАШ», а 

також запропоновано заходи та 

рекомендації, щодо підвищення 

рівня фінансової безпеки 

підприємства. Оцінено загальний 

фінансовий стан, проведено аналіз 

основних показників його оцінки, 

та досліджено ймовірність 

банкрутства. 

У третьому розділі  дано практичні 

рекомендації. 

Ключові слова: безпека, 

фінансовий стан, фінансова 

безпека, загроза, індикатори, 

ризики, управління, показники, 

механізм.  

23 Нивчик М.В. Діагностика 

банкрутства на підприємстві та 

розробка заходів його 

запобігання: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Левковець Н.П.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

69ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботi дослiджено основи 

управлiння пiдприємством при 

загрозi банкрутсва, a тaкож 

зaпропоновaно зaходи щодо 

покрaщення фiнaнсового стану 

підприємства,  проведений 

фiнансовий аналiз пiдприємства та 

оцiнка ймовiрностi настання 

банкрутства. Дослiджено стан 

управлiння  та напрями розвитку 

стратегії та заходів запобігання 

банкрутства. Запропонованi шляхи 

покращення фiнансового стану 

пiдприємства. 

Ключові слова: банкрутство, 

управління, загроза, оцінка, моделі, 

аналіз, діагностика, метод, заходи. 

24 Осадча Ю.В. Оцінювання 

фінансової стійкості суб’єктів 

господарювання:кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

83ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі досліджено формування та 

забезпечення фінансової стійкості 

суб’єктів господарювання. 

Розглянуто забезпечення 

фінансової стійкості. Проведено 

аналіз фінансової стійкості 

суб’єктів господарювання.  

Обґрунтовано заходи забезпечення 

фінансової стійкості суб’єктів 

господарювання. 

Ключові слова: фінансова 

стійкість, оцінювання, управління 

фінансовою стійкістю суб’єктів 



господарювання. 

25 Пашко П.С. Формування та 

розподіл прибутку 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Левковець Н.П.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

61ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто економічну  

сутність прибутку підприємства; 

формування прибутку; розподіл 

прибутку, розкрито методики 

оцінювaння тa формування 

прибутку, a тaкож зроблено 

фaкторний aнaліз прибутку тa 

ділової aктивності підприємства. 

Зaпропоновaно зaходи, щодо 

формування та розподілу прибутку 

на підприємстві.. 

Ключові слова: прибуток, аналіз, 

заходи, оцінка, формування, 

розподіл, управління. 

26 Порицька А.О. 

Формування  моделі 

інклюзивного зростання і 

розвитку України: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

к.е.н., доц. Жулин О.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

82ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі проаналізовано розвиток 

фінансової інклюзії та вплив її на 

добробут населення. Проведено 

аналіз сукупних ресурсів, витрат, 

доходів та заощаджень 

домогосподарств. Проаналізовано 

компанії, що надають фінансові 

послуги в Україні, їх активи та 

капітал. Проаналізовано рівень 

фінансової інклюзії в сучасних 

умовах, головні її аспекти. 

Досліджено рівень фінансової 

грамотності та добробуту 

населення України, проаналізовано 

рівень фінансової інклюзії і 

проаналізовано закордонний рівень 

фінансової інклюзії. Розроблено 

стратегію розвитку фінансової 

інклюзії задля покращення 

фінансового добробуту населення, 

а також створено механізм 

удосконалення фінансової послуги 

ПриватБанку на засадах 

інклюзивності та застосування його 

на фінансову послугу банку.  

Ключові слова: фінансова 

інклюзія, фінансові послуги, 

цифрові послуги, фінансова 

грамотність, фінансовий добробут. 

27 Сазикін О.Ю.  Управління 

прибутком на транспортному 

підприємстві: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ас. Рижанкова Г.М. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність 

прибутку підприємства; наведені 

різні підходи що впливають на 

формування прибутку; розкрито 

теоретичні основи методики 

оцінювaння тa формування, 

проведено оцінку формувaння 

прибутку, a тaкож зроблено 

фaкторний aнaліз прибутку тa 

ділової aктивності підприємства. 

Зaпропоновaно зaходи, щодо 



обліку і аудиту. Київ, 2019. 

62ст. 

управління прибутком наа 

транспортному підприємстві. 

Ключові слова: прибуток, аналіз, 

заходи, оцінка, рентабельність, 

формування, управління. 

28 Скрипник А.Г. Оборотні 

активи підприємства, джерела 

їх формування та ефективність 

використання: кваліфікаційна 

робота бакалавра:  спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Бойко Н.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

76ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У кваліфікаційній роботі 

досліджено використання 

оборотних активів підприємства, 

проаналізовано ефективність 

використання оборотних активів, а 

також запропоновано методи 

прискорення оборотності 

оборотних активів і стратегії для 

оптимізації структури капіталу, 

показників діяльності  

підприємства, проаналізовано 

наявність, склад та джерела 

формування оборотних активів 

підприємства та їх вплив на 

ліквідність та платоспроможність. 

Проведено факторний аналіз 

оборотних активів підприємства та 

запропоновані шляхи поліпшення 

управління ними. 

Ключові слова:  активи, джерела, 

формування, аналіз, ефективність 

використання, шляхи, оцінка. 

29 Соколовська Д.О.  

Платоспроможність 

підприємства та шляхи її 

зміцнення: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ас. Бібик Ю.М. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 67ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено сутність 

платоспроможності підприємства 

та її значення; наведені різні 

підходи до визначення факторів, 

що впливають на 

платоспроможність підприємства;  

проаналізовано діяльність та 

проведено аналіз показників його 

діяльності, зроблено оцінку 

платоспроможності та ліквідності, 

розраховані відповідні коефіцієнти, 

проведено аналіз чинників, які 

впливають на платоспроможність 

підприємства та виявлено резерви 

їх підвищення, запропоновано 

основні заходи підвищення 

платоспроможності та доведено 

ефективність їх впровадження. 

Ключові слова: фінансовий стан, 

платоспроможність, ліквідність, 

управляння, зміцнення, заходи 

підвищення платоспроможності. 

30 Стороженко О.О. Фінансове 

планування на підприємстві: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі наведені засади 

фінансового планування  на 

підприємстві, принципи  

планування та джерела формування 

фінансових плані. Розглянуто 

методи планування  та 



банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Левковець Н.П.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

71ст. 

прогнозування фінансового стану. 

Проведено фінансовий аналіз 

підприємства та фінансового стану. 

Запропоновано заходи та 

пропозиції щодо покращення 

фінансового стану підприємства. 

Ключові слова: фінансове 

планування, рентабельність, 

ліквідність, фактори управління, 

метод фінансового планування. 

31 Тарасенко А.С.  Оцінка 

фінансового стану 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Наконечна С.А.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

73ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі розглянуто різноманітні 

методики оцінювання фінансового 

стану підприємства, проаналізовано 

фінансовий стан транспортного 

підприємства, а саме здійснено 

оцінку майна, джерел формування 

капіталу, ліквідності, фінансової 

стійкості та ділової активності, 

проведено діагностику ризику 

банкрутства; виявлено недоліки 

функціонування підприємства, 

розроблено заходи покращення 

його фінансового стану та 

спрогнозовано позитивний ефект 

від їх впровадження. 

Ключові слова:  фінансовий стан, 

фінансова звітність, методика 

аналізу, оцінювання, банкрутство, 

заходи покращення фінансового 

стану. 

32 Теплюк О.С. Фінансове 

забезпечення відтворення 

основних фондів підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

к.е.н., доц. Жулин О.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

81ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено поняття 

основних фондів, визначено 

завдання аналізу основних фондів 

та економічні джерела відтворення 

основних фондів, проаналізовано 

основні фонди та розглянуто 

проблеми фінансового 

забезпечення основних фондів, 

проаналізовано фінансовий стан 

підприємства, проведено аналіз 

показників його діяльності, було 

визначено оцінку ступеня 

забезпеченості КП «Київпастранс» 

основними фондами. 

Ключові слова: фінанси, 

фінансове забезпечення, основні 

фонди, відтворення.  

33 Тищенко В.В. Сучасний стан 

розвитку банківської системи в 

Україні: кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі досліджено розвиток 

банківської системи й особливості 

державного регулювання ринку 

банківських послуг в Україні, 

проаналізовано діяльність банків, 

проаналізована загальна фінансова 

характеристика; зроблено аналіз 

динаміки та структури депозитних, 



ас. Рижанкова Г.М. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

61ст. 

кредитних та розрахунково-касових 

послуг. Також, розглянуто питання 

про  удосконалення банківських 

послуг за допомогою інноваційних 

технологій. 

Ключові слова: банківська 

система, депозит, кредит, 

кредитний портфель, перекази, 

платіжна карта, розвиток,прибуток. 

34 Тітаренко Ю.В. Формування 

витрат підприємства та їх 

вплив на фінансовий результат: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

68ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі досліджено теоретичні 

аспектів витрат підприємства та їх 

вплив на фінансові результати; 

проведено оцінку і аналіз   

структури та динаміки витрат 

підприємства. Зроблена оцінка 

впливу витрат на фінансовий 

результат. Розглянуто формування 

витрат транспортного 

підприємства та їх вплив на 

фінансовий результат. Розроблені 

заходи щодо підвищення 

ефективності управління 

витратами підприємства. 

Ключові слова: витрати, оцінка, 

аналіз, структура, динаміка, 

формування, управління, 

фінансовий результат. 

35 Тригубчук С.А. Фінансова 

безпека підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Бойко Н.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

79ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У розглянуто сутність фінансової 

безпеки та джерела, об’єкти та 

суб’єкти,внутрішні та зовнішні 

загрози, методи забезпечення. На 

прикладі підприємства ПАТ 

«ДНІПРОВАЖМАШ» оцінено 

загальний фінансовий стан, 

проведено аналіз основних 

показників його оцінки, та 

досліджено ймовірність 

банкрутства, дано практичні 

рекомендації. 

Ключові слова: безпека, 

фінансовий стан, загрози, 

індикатори, ризики, показники, 

механізм.  

36 Халецький А.А. Формування 

системи заходів запобігання 

банкрутству підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено теоретико-

методологічні основи імовірності 

бaнкрутствa підприємствa в системі 

упрaвління фінaнсовою діяльністю, 

проведенa оцінкa ймовірності 

банкрутства, проведено aнaліз 

фінaнсового стaну тa оцінку 

ймовірності банкрутства 

транспортного підприємства, 

зaпропоновaно і розроблено зaходи 

запобігання банкрутства, 

розроблено заходи щодо 



обліку і аудиту. Київ, 2019. 

63ст. 

поліпшення фінaнсового стaну 

підприємствa. 

Ключові слова:  банкрутство, 

дохід, санація, аналіз, оцінка, 

спроможність, рентабельність. 

37 Чупій В.В. Фінансовий аналіз 

на підприємстві:  

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ас. Бібик Ю.М. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2019. 69ст.  

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі досліджено аспекти 

оцінки фінансового стану 

підприємства;  розглянуто 

різноманітні методики оцінювання 

фінансового стану підприємства, 

проаналізовано фінансовий стан 

підприємства, а саме здійснено 

оцінку майна, джерел формування 

капіталу, ліквідності, фінансової 

стійкості та ділової активності, 

продiагностовано фiнансовий стан 

та платоспроможнiсть 

пiдприємства,  розроблено основнi 

заходи щодо покращення 

фiнансового стану пiдприємства. 

Ключові слова:  фінансовий стан, 

фінансова звітність, фінансовий 

аналіз, методика аналізу, 

оцінювання, заходи покращення 

фінансового стану. 

38 Швець А.О. Дебіторська 

заборгованість підприємства та 

розробка комплексу заходів 

щодо її оптимізації: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

к.е.н., доц. Жулин О.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

74ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі проведений фінансовий 

аналіз, проведено оцінку 

дебіторської та кредиторської 

заборгованості досліджуваного 

підприємства, виконана оцінка 

ділової активності. Розроблено 

механізм управління дебіторської 

заборгованості на підприємстві, 

через створення власної моделі, 

розроблено комплекс заходів щодо 

оптимізації дебіторської 

заборгованості, запропоновані 

шляхи подолання проблем та 

прогнозування майбутніх 

результатів. 

Ключові слова: дебіторська 

заборгованість, оцінка, розробка, 

комплекс, ділова активність, 

фінансовий аналіз. 

39 Шешеня Д.Р. Формування і 

використання основних засобів 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Левковець Н.П.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність, склaд 

тa структуру основних зaсобів, a 

тaкож  джерелa їх відтворення. Нa 

приклaді транспортного 

підприємства оцінено ступінь 

зaбезпеченості основними 

зaсобaми, проведено фінaнсовий 

aнaліз. Проаналізовано формування 

і використання основних засобів. 

Зaпропоновaно зaходи поліпшення 

використaння основних зaсобів. 



обліку і аудиту. Київ, 2019. 

67ст. 

Ключові слова:  Основні засоби, 

аналіз, оцінка, вартість, 

формування, шляхи покращення, 

напрями, методи. 

40 Яковенко Р.В. Комплексна 

оцінка фінансового стану 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Бойко Н.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

79ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботi дослiджено комплексний 

аналiз фiнансового стану, 

проаналiзовано фiнансовий стан 

підприємства,  розроблено шляхи, 

щодо покращення фiнансового 

стану підприємства, 

продiагностовано фiнансовий стан 

та платоспроможнiсть 

пiдприємства, проведено аналiз 

основних показникiв, розроблено 

основнi заходи щодо покращення 

фiнансового стану пiдприємства. 

Ключові слова: фінансовий стан, 

комплексна оцінка, діагностика, 

аналіз, ліквідність, рентабельність, 

стійкість, шляхи, оцінка.  

41 Ящук Є.О. Фінансування 

інвестиційної діяльності 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» ОП «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» / наук.керівник 

ст.викл. Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2019. 

68ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі проведено оцінку 

сучасного стану використання 

фінансових ресурсів і аналіз 

інвестиційної діяльності 

підприємства. Розроблено 

рекомендації, напрями та 

перспективи подальшого 

фінансування інвестиційної 

діяльності підприємства. 

Проведено аналіз основних 

напрямів управління інвестиційної 

діяльності; виявлення проблем 

фінансування і вирішення цих 

проблем які дозволять збільшити 

ефективність роботи підприємства. 
Ключові слова: фінансування, 

інвестиційна діяльність, напрями, 

управління, аналіз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Реєстр кваліфікаційних робіт першого бакалаврського рівня вищої 

освіти спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

№ Бібліографічний опис1 Вид 

оприлюднення 

та місце2 

Анотація 

1 Абрамцева В.О. Управління 

підприємством при загрозі 

банкрутства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Горобінська І.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

90ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботi дослiджено основи 

управлiння пiдприємством при 

загрозi банкрутсва, a тaкож 

зaпропоновaно зaходи щодо 

покрaщення фiнaнсового стану ТОВ 

«ЕФI-ТРАНС» проведений 

фiнансовий аналiз пiдприємства та 

оцiнка ймовiрностi настання 

банкрутства. Дослiджено стан 

управлiння  та напрями розвитку 

стратегiї. Запропонованi шляхи 

покращення фiнансового стану 

пiдприємства. 

Ключові слова: банкрутство, 

управління, загроза,оцінка, моделі, 

аналіз, ліквідність, метод, криза. 

2 Баюра Ю.С. Фінансове 

планування на підприємстві: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 82ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі досліджено основи 

фінaнсового плaнувaння нa 

підприємстві, a тaкож зaпропоновaно 

зaходи щодо покрaщення 

фінaнсового планування, оцінено 

фінaнсово – економічний стан ДП 

«ДЕРЖІНФОРМРЕСУРС»,проведено 

aнaліз досвіду плaнувaння нa 

підприємстві, a тaкож оцінено 

оперaтивне фінaнсове плaнувaння і 

зaпропоновaно зaходи покрaщення 

системи фінaнсового плaнувaння нa 

підприємстві. 

Ключові слова: аналіз, планування, 

оцінка, оперативне, фінансове, 

бюджет, система.  

3 Біленька В.О. Стан і тенденції 

ринку банківських послуг 

України: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Горобінська І.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

94ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі досліджено основи 

функціонування ринку банківських 

послуг й особливості державного 

регулювання ринку банківських 

послуг в Україні, проаналізовано 

діяльність АТ «ОЩАДБАНК»: 

загальна організаційно-фінансова 

характеристика; аналіз динаміки та 

структури депозитних, кредитних та 

розрахунково-касових послуг. Також, 

розглянуто питання про  

удосконалення банківських послуг 

АТ «ОЩАДБАНК» за допомогою 

інноваційних технологій. 

Ключові слова: банківські послуги, 



депозит, кредит, кредитний 

портфель, перекази, платіжна карта, 

прибуток, тариф. 
 

4 Гавриленко А.О. Діагностика 

фінансового стану 

підприємства та шляхи його 

покращення: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Левковець Н.П. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 83ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботi дослiджено основи аналiзу 

фiнансового стану, проаналiзовано 

фiнансовий стан ТОВ «ТЕНТ-

ТРАНС»,  розроблено шляхи, щодо 

покращення фiнансового стану 

підприємства, продiагностовано 

фiнансовий стан та 

платоспроможнiсть пiдприємства, 

проведено аналiз основних 

показникiв, розроблено основнi 

заходи щодо покращення 

фiнансового стану пiдприємства. 

Ключові слова: діагностика, аналіз, 

ліквідність, рентабельність, стійкість, 

шляхи, оцінка.  

5 Годун В.О. Оцінювання 

ефективності оподаткування 

підприємств малого бізнесу: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Горобінська І.В. 

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

77ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено сутність умов 

системи оподаткування для 

середовища малого бізнесу; 

узагальнено концептуальні засади, 

щодо визначення факторів, що 

впливають на стан підприємства та їх 

групування; розкрито теоретичні 

основи аналізу та методику 

розрахунку показників, що 

визначають ефективність системи 

оподаткування малого підприємства. 

Проаналізовано діяльність НТЦ 

«АНТ», проведено аналіз показників 

його діяльності, ефективності 

податкового менеджменту 

підприємства, зроблено оцінку рівня 

податкового навантаження, 

еластичності податків у загальній 

величині доходу, розраховані 

відповідні коефіцієнти, здійснено 

факторний аналіз чинників впливу на 

платоспроможність підприємства 

податковим навантаженням та 

виявлено резерви її підвищення, 

запропоновано основні заходи 

підвищення податкового 

менеджменту Товариства та доведено 

ефективність їх впровадження.  

Ключові слова:  загальна система, 

збір, звітність, малий бізнес, малі 

підприємства, податок, облік, 

оподаткування, спрощена система 

оподаткування.  

6 Гопаца А.О. Оборотні активи 

підприємства, джерела їх 

формування та ефективність 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

У кваліфікаційній роботі досліджено 

теоретичні основи ефективного 

використання оборотних активів 



використання: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. Бойко 

Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 97ст. 

обліку і аудиту підприємства, проаналізовано 

ефективність використання 

оборотних активів АТ «Ужгородське 

автотранспортне товариство», а 

також запропоновано методи 

прискорення оборотності оборотних 

активів і стратегії для оптимізації 

структури капіталу, показників 

діяльності  підприємства, 

проаналізовано наявність, склад та 

джерела формування оборотних 

активів підприємства та їх вплив на 

ліквідність та платоспроможність АТ 

«Ужгородське автотранспортне 

товариство». Проведено факторний 

аналіз оборотних активів 

підприємства та запропоновані 

шляхи поліпшення управління ними. 

Ключові слова:  активи, джерела, 

формування, аналіз,  рентабельність, 

стійкість, шляхи, оцінка. 

7 Гукаленко Т.Ю. Управління 

фінансовими ресурсами 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. Бойко 

Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 85ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено економічну 

сутність фінансових ресурсів 

підприємств та їх види; розглянуто 

джерела формування фінансових 

ресурсів; розкрито теоретико-

організаційні засади управління 

фінансовими ресурсами, його етапи, 

елементи, зв’язки та завдання,  

проаналізовано діяльність комунального 

підприємства «Київський метрополітен», 

здійснено аналіз порівняльного балансу, 

проведено аналіз джерел формування 

фінансових ресурсів, розраховано 

відповідні коефіцієнти; визначено 

основні напрямки підвищення 

ефективності використання фінансових 

ресурсів підприємства. 

Ключові слова: фінансові ресурси, 

джерела формування, власний капітал, 

позиковий капітал, управління, 

діяльність, майно, показники, 

зобов’язання. 

8 Дзигман В.В. Оцінювання 

ймовірності банкрутства та 

перспективи поліпшення 

фінансового стану підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Левковець  Н.П. 

Національний транспортний 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено теоретико-

методологічні основи імовірності 

бaнкрутствa підприємствa в системі 

упрaвління фінaнсовою діяльністю, 

проведенa оцінкa ймовірності 

банкрутства, проведено aнaліз 

фінaнсового стaну тa оцінку 

ймовірності бaнкрутствa ПрAТ 

"ЧЕРНІГІВСЬКЕ AТП 17462", 

зaпропоновaно зaходи, щодо 

поліпшення фінaнсового стaну 

підприємствa. 

Ключові слова:  банкрутство, дохід, 



університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

66ст. 

санація,аналіз, оцінка, спроможність, 

рентабельність. 

9 Долбіна О.Ю. Прогнозування 

і використання грошових 

коштів підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. Бойко  

Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 79ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботi дослiджено теоретичнi 

основи грошових коштів та грошових 

потоків підприємства та проведений 

комплексний та факторний аналіз 

грошових коштів та потоків ТОВ  

«IMVI транс»,  і розраховані відносні 

показників його ефективності. 

Запропонована система управління 

та прогнозування грошових коштів  

ТОВ  «IMVI транс». 

Ключові слова:  кошти,потік, аналіз, 

рух, звіт, прогноз, управління, 

використання. 

10 Зюзюн О.Ю. Оцінювання 

фінансового стану 

підприємства та заходи його 

покращення: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. Бойко  

Н.В. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

аудиту. Київ, 2020. 101ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі досліджено теоретичні 

аспекти оцінки фінансового стану 

підприємства; визначено основні 

інформаційні джерела аналізу та 

розкрито їх аналітичні можливості; 

розглянуто різноманітні методики 

оцінювання фінансового стану 

підприємства, проаналізовано 

фінансовий стан ДП «ХМЗ «ФЕД», а 

саме здійснено оцінку майна, джерел 

формування капіталу, ліквідності, 

фінансової стійкості та ділової 

активності, проведено діагностику 

ризику банкрутства за допомогою 

п’ятифакторної Z-моделі Альтмана; 

виявлено недоліки функціонування 

підприємства, розроблено заходи 

покращення його фінансового стану 

та спрогнозований позитивних ефект 

від їх впровадження. 

Ключові слова:  фінансовий стан, 

фінансова звітність, методика 

аналізу, оцінювання, банкрутство, 

заходи покращення фінансового 

стану. 

11 Ільчук А.А. Стан та 

перспективи розвитку 

іпотечного кредитування в 

Україні: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А. Національний 

транспортний університет, 

кафедра фінансів, обліку і 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі досліджено теоретичні 

основи формування та розвитку 

системи іпотечного кредитування в 

Україні, обґрунтування напрямів 

активізації розвитку системи 

іпотечного кредитування в Україні, 

розглянуто механізми  

функціонування іпотечного ринку; - 

проаналізувано особливості та 

тенденції розвитку системи 

іпотечного кредитування; - 

розглянуто інструменти іпотечного 

кредитування як засіб підвищення 



аудиту. Київ, 2020. 71ст. конкурентоспроможності банків; - 

обґрунтовано пропозиції щодо 

забезпечення ефективного 

функціонування системи іпотечного 

кредитування України.  

Ключові слова: банківські послуги, 

кредит, кредитний портфель, 

розвиток, іпотека, прибуток. 

12 Кашенкова Є.І. Заходи 

забезпечення інвестиційної 

привабливості підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

88ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено економічні 

підходи до визначення сутності 

інвестиційної привабливості; 

наведені фактори, що впливають на 

інвестиційну привабливість; 

визначено сутність інвестиційного 

менеджменту та його функції;  

розроблено цілі інвестиційної 

стратегії підприємства; розкрито 

теоретичні основи аналізу 

інвестиційної привабливості та 

методику розрахунку показників, що 

її визначають. Проаналізовано 

діяльність ПАТ «Мотор Січ», 

проведено аналіз показників його 

діяльності, зроблено оцінку 

майнового стану, ліквідності, 

фінансової стійкості, ділової 

активності, рентабельності, 

розраховані відповідні коефіцієнти, а 

також проведено аналіз банкрутства 

підприємства та розроблено систему 

заходів підвищення інвестиційної 

привабливості.  

Ключові слова: інвестиційна 

привабливість, інвестиційний 

менеджмент, фінансовий стан, 

ефективність інвестування, заходи 

підвищення інвестиційної 

привабливості. 

13 Кирпа Д.І. Розробка заходів 

покращення фінансового 

стану підприємства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ас. Бойко А.А.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

93ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто економічна 

сутність, методика проведення 

оцінки та система показників які 

характеризують фінансовий стан 

підприємства, проведено  фінансовий 

аналіз, розроблено антикризову 

стратегію для підприємства, 

запропоновано напрями 

вдосконалення фінансової стійкості 

на підприємстві ПАТ «АТП 13058», 

розроблено стратегію і реалізацію 

фінансової політики підприємства. 

Ключові слова: фінансовий стан, 

фінансовий аналіз, фінансова 

стійкість, антикризова стратегія. 

14 Коломієць В.О. Управління 

основними засобами: 

Електронний носій 

(флеш носій), 

У роботі досліджено теоретичні 

узагальнення поняття основних 



кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ас. Бойко А.А.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

75ст. 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

засобів, визначено завдання аналізу 

основних засобів та економічні 

джерела відтворення основних 

засобів, проаналізовано вартість 

основних засобів та розглянуто 

проблеми зносу основних засобів та 

їх оновлення, проаналізовано 

фінансовий стан підприємства, 

проведено аналіз показників його 

діяльності, було визначено оцінку 

ступеня забезпеченості КП 

«Київпастранс» основними засобами. 

Ключові слова:основні засоби, 

амортизація, оновлення основних 

засобів, знос, вибуття, оновлення. 

15 Котенок О.О. Необоротні 

активи підприємства, напрями 

підвищення ефективності їх 

формування та використання: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

62ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено економічну 

сутність  необоротних активів їх 

значення, класифікація та оцінка 

використання, їх фінансове 

забезпечення та відтворення, а також 

розглядаються показники 

забезпечення, стану і ефективності 

використання основних засобів та 

інших необоротних активів 

підприємства, проведено аналіз 

забезпеченості підприємства 

основними засобами та іншими 

необоротними активами та 

ефективності використання основних 

засобів та інших необоротних 

активів підприємства також було 

запропоновано, як можливо 

збільшити ефективність формування 

та використання необоротних 

активів підприємства 

Ключові слова: необоротні активи, 

основні засоби, підприємство, 

нематеріальні активи, структура, знос 

16 Кузьменко Д.Ю. Управління 

оборотними коштами 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

77ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розкривається сутність 

капіталу, його видів та джерел 

формування та розглянуто механізми 

управління оборотним капіталом 

підприємства в ринкових умовах.                                                             

Проведено аналіз показників його 

діяльності, розраховані відповідні 

коефіцієнти,  проведено аналіз 

методів оптимізації капіталу, аналіз 

діяльності підприємства та аналіз 

структури і використання капіталу. 

Запропоновано основні заходи щодо 

формування і ефективного 

використання капіталу підприємства. 

Ключові слова: капітал, структура 

капіталу, оптимізація структури 

капіталу,ліквідність, цільова 



структура капіталу. 

17 Куімова А.В. Управління 

фінансовою стійкістю 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

79ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено економічну 

сутність фінансової стійкості 

підприємства, проаналізовано 

діяльність ПАТ «КВК «Рапід», 

проведено аналіз показників, що 

характеризують фінансово – 

господарську діяльність 

підприємства, зроблено оцінку 

відносних показників та визначено 

тип фінансової стійкості 

досліджуваного підприємства, 

здійснено факторний аналіз порогу 

рентабельності та запасу фінансової 

міцності, запропоновано основні 

заходи покращення управління 

фінансовою стійкістю та доведено 

ефективність їх впровадження. 

 Ключові слова: фінансова стійкість, 

відносні показники, методи оцінки 

фінансової стійкості,заходи 

підвищення ефективності управління 

фінансовою стійкістю. 

18 Кулакова К.О. Фінансові 

ресурси підприємства та 

резерви їх збільшення: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

64ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі розглядаються загальні 

основи формування та використання 

фінансових ресурсів підприємства в 

сучасних умовах, проведено аналіз 

стану формування та використання 

фінансових ресурсів підприємства 

ПрАТ «Укртелеком». Проводиться 

дослідження розміщення та 

використання фінансових ресурсів 

даного підприємства, а також оцінка 

їх фінансового стану. Розглянуті 

напрямки оптимізації джерел 

формування та використання 

фінансових ресурсів підприємства. 

Визначені шляхи вдосконалення 

структури фінансових ресурсів 

підприємства та виокремленні 

джерел для поліпшення його 

фінансового стану. 

Ключові слова: фінансові ресурси, 

формування фінансових ресурсів, 

ефективність використання. 

19 Куролап В.С. Оцінка 

фінансового стану 

акціонерного товариства: 

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено сутність та цілі 

фінансового стану акціонерного 

товариства, теоретичні основи 

управління фінансовим станом 

акціонерного товариства, 

проаналізовано фінансову діяльність 

АТ «АЛЬФА-БАНК», проведено 

аналіз показників його діяльності, 

зроблено організаційно-економічну 

характеристику, розглянуто аналіз 



Наконечна С.А.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

83ст. 

фінансових результатів 

підприємства, динаміку чистого 

прибутку, рентабельності власного 

капіталу, частки статутного капіталу 

в активах та частки ліквідних активів 

в зобов’язаннях. 

Ключові слова: фінансовий стан, 

акціонерне товариство, методичне 

забезпечення, комплексна оцінка, 

баланс. 

20 Линник К.В. Формування 

доходу підприємства та 

заходи щодо його 

підвищення: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

57ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто економічну 

сутність доходів підприємства; 

наведені різні підходи що впливають 

на формування доходів та їх 

класифікація; розкрито теоретичні 

основи методики оцінювaння тa 

формування, проведено оцінку 

формувaння доходів, a тaкож 

фaкторний aнaліз доходів тa ділової 

aктивності ТОВ "ТAУРУС ТРAНС". 

Зaпропоновaно зaходи, щодо 

підвищення дохідності цього 

підприємствa. 

Ключові слова: дохід, аналіз, 

заходи, оцінка, рентабельність, 

формування, прибуток. 

21 Лібега С.С. Управління 

необоротними активами 

підприємства: кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ас. Бойко А.А.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

60ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено теоретичні 

узагальнення поняття необоротних 

активів, визначено завдання аналізу 

необоротних активів, економічні 

джерела відтворення необоротних 

активів та визначено політику 

управління необоротними активами,  

проаналізовано фінансовий стан КП 

"Київський метрополітен" , аналіз 

показників його діяльності, було 

проведено оцінку ефективності стану 

основних засобів підприємства та 

визначено шляхи покращення 

управляння необоротними активами 

та їх оновлення на транспортному 

підприємстві. 

Ключові слова: необоротні активи, 

операційні необоротні активи, 

амортизація, амортизаційна політика, 

основні засоби, управління, 

фінансова стратегія. 
22 Науменко А.В. 

Платоспроможність 

підприємства та шляхи її 

зміцнення: кваліфікаційна 

робота бакалавра:  спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено сутність 

платоспроможності підприємства та 

її значення; наведені різні підходи до 

визначення факторів, що впливають 

на платоспроможність підприємства;  

проаналізовано діяльність 

комунального підприємства КП 



«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

89ст. 

«Київпастранс», проведено аналіз 

показників його діяльності, зроблено 

оцінку платоспроможності та 

ліквідності, розраховані відповідні 

коефіцієнти, проведено аналіз 

чинників, які впливають на 

платоспроможність підприємства та 

виявлено резерви їх підвищення, 

запропоновано основні заходи 

підвищення платоспроможності та 

доведено ефективність їх 

впровадження. 

Ключові слова: фінансовий стан, 

платоспроможність, ліквідність, 

управляння, заходи підвищення 

платоспроможності. 

23 Пащенко В.О. Оцінка та 

забезпечення інвестиційної 

привабливості підприємства:  

кваліфікаційна робота 

бакалавра:  спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

85ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність 

інвестування та його значення для 

розвитку підприємства, фінансове 

забезпечення інвестування та підходи 

до оцінки інвестиційної 

привабливості підприємства; на 

прикладі підприємства ТОВ 

«Вертикаль транс» оцінено загальний 

фінансовий стан та інвестиційну 

привабливість, проведено аналіз 

основних показників та наведено 

практичні рекомендації щодо 

підвищення інвестиційної 

привабливості. 

Ключові слова: інвестиції, оцінка, 

забезпечення, інвестування, 

привабливість, шляхи. 

24 Радченко Д.С. Управління 

діловою активністю 

підприємства:  кваліфікаційна 

робота бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Наконечна С.А.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

84ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність ділової 

активності підприємства та фактори, 

що впливають на її рівень; 

узагальнено методики здійснення 

аналізу ділової активності 

підприємства та розкрито основні 

положення управління діловою 

активністю підприємства; наведено 

загальну характеристику та оцінено 

фінансовий стан ПрАТ «АТП 2550», 

проведено оцінку рівня та динаміки 

ділової активності підприємства, 

факторів впливу на управління 

діловою активністю підприємства; 

запропоновано організаційно-

економічні заходи удосконалення 

управління діловою активністю 

підприємства. 

Ключові слова: ділова активність, 

управління діловою активністю 

підприємства, оборотність активів, 

«золоте правило економіки». 



25 Склярова П.А. Розробка 

фінансового плану 

підприємства:  кваліфікаційна 

робота бакалавра:  спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ас. Бібик Ю.М.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

105ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі наведені теоретичні засади 

фінансового планування  на 

підприємстві, принципи  планування 

та джерела формування фінансових 

плані. Розглянуто методи планування  

та прогнозування фінансового стану. 

Наведено характеристику ПрАТ 

«АВК», проведений фінансовий 

аналіз підприємства та фінансового 

стану. Запропоновано заходи та 

пропозиції щодо покращення 

фінансового стану підприємства. 

Ключові слова: фінансове 

планування, рентабельність, 

ліквідність, фактори управління 

якістю, процес контролю, метод 

фінансового планування. 

26 Скопич В.В. Прогнозування 

ймовірності банкрутства 

підприємства та розробка 

запобіжних заходів:  

кваліфікаційна робота 

бакалавра: спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ас. Бібик Ю.М.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

78ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі нaведенi економiчний змiст 

тa теоретичнi зaсaди діaгностувaння 

бaнкрутствa підприємствa, причини 

виникнення кризи нa підприємстві тa 

необхідність тa зaвдaння інституту 

бaнкрутсвa. Розглянутa порiвняльнa 

хaрaктеристикa методiв i моделей 

прогнозувaння бaнкрутствa. 

Нaведено хaрaктеристику ТОВ 

«ЛЬВІВСЬКЕ AТП-14631»,  

проведений фiнaнсовий aнaлiз 

пiдприємствa тa оцiнкa ймовiрностi 

нaстaння бaнкрутствa. Зaпропоновaнi 

зaпобіжні зaходи нaстaння 

бaнкрутствa пiдприємствa. 

Ключові слова: банкрутство, 

прогнозування, загроза, оцінка, 

моделі, аналіз, ліквідність, метод, 

криза. 

27 Сова Р.О. Формування заходів 

запобігання банкрутства на 

підприємстві:  кваліфікаційна 

робота бакалавра:  спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» / 

наук.керівник ст.викл. 

Левковець Н.П.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

81ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі досліджено теоретико-

методологічні основи імовірності 

бaнкрутствa підприємствa в системі 

упрaвління фінaнсовою діяльністю, 

проведенa оцінкa ймовірності 

банкрутства, проведено aнaліз 

фінaнсового стaну тa оцінку 

ймовірності бaнкрутствa ПрAТ 

"ВAТУТІНСЬКЕ AТП-2362", 

зaпропоновaно зaходи, щодо 

поліпшення фінaнсового стaну 

підприємствa. 

Ключові слова:  банкрутство, дохід, 

санація,аналіз, оцінка, спроможність, 

рентабельність. 

28 Сухенко Є.О. Формування і 

використання основних 

засобів підприємства:  

кваліфікаційна робота 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність, склaд 

тa структуру основних зaсобів, a 

тaкож  джерелa їх відтворення. Нa 

приклaді ТОВ "ДЛЖ Логістік" 
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оцінено ступінь зaбезпеченості 

основними зaсобaми, проведено 

фінaнсовий aнaліз. Зaпропоновaно 

зaходи поліпшення використaння 

основних зaсобів. 

Ключові слова:  Основні засоби, 

аналіз, оцінка, вартість, знос, шляхи 

покращення, напрями, методи. 

29 Чередник Р.В. Оцінка та заходи 

підвищення фінансової безпеки 

підприємства:  кваліфікаційна 

робота бакалавра:  спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 
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Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

56ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

В роботі нaвeдeнi теоретичні основи 

формування фінансової безпеки 

підприємства, розкрито її суть, 

систему забезпечення фінансової 

безпеки та методичні основи 

управління нею. Проведено аналіз 

фінансової безпеки ПрАТ «Рено 

Україна» та розроблено заходи 

підвищення рівня фінансової безпеки 

на підприємстві. 

Ключові слова: ризик, фінансова 

безпека, управління ризиками, 

фінансова стійкість, заходи 

підвищення фінансової безпеки. 

 

30 Штурко В.В. Державний 

кредит і його роль для 

соціально-економічного 

розвитку країни:  

кваліфікаційна робота 

бакалавра:  спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 
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та страхування» / 
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Горобінська І.В.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

65ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі дoслідженo сутність, 

функції тa знaчення кредиту;  

нaведенa клaсифікaція фoрм 

держaвнoгo кредиту;  визнaченa 

гoлoвнa рoль держaвнoгo кредиту у 

фoрмувaнні фінaнсoвих ресурсів 

держaви. Дoслідженo сутність 

держaвнoгo бoргу тa прoaнaлізoвaнo 

oснoвні прoблеми, причини тa 

нaслідки йoгo існувaння; рoзглянутo 

динaміку держaвнoгo бoргу тa стaн 

рoзрaхунків зa бoргoвими 

зoбoв’язaннями ; прoведенo aнaліз 

ринку oблігaцій внутрішньoї 

держaвнoї пoзики; рoзрoбленo тa 

зaпрoпoнoвaнo oснoвні шляхи 

підвищення ефективнoсті упрaвління 

зoвнішньoю зaбoргoвaністю крaїни. 

Ключoві слoвa: держaвний кредит, 

держaвний бoрг, oблігaції 

внутрішньoї держaвнoї пoзики, 

зaхoди підвищення упрaвління 

зoвнішньoю зaбoргoвaністю держaви. 

31 Ялова К.І. Управління 

активами підприємства:  

кваліфікаційна робота 

бакалавра:  спец. 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОП 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглядаються теоретичні 

основи управління активами 

підприємства: економічна сутність, 

склад та структура активів 

підприємства; джерела формування 

активів підприємства; управління 
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Н.В.  Національний 

транспортний університет, 
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аудиту. Київ, 2020. 88ст. 

активами підприємства. 

Здійснюється аналіз стану активів 

підприємства: розглядається загальна 

характеристика підприємства та 

здійснюється оцінка основних 

показників фінансово-господарської 

діяльності;  аналізується наявність, 

склад та джерела формування активів 

підприємства та їх вплив на 

ліквідність та платоспроможність; 

проводиться аналіз ефективності 

використання активів підприємства; 

проводиться аналіз ділової 

активності підприємства. 

Ключові слова: активи, управління 

активами, оборотні активи, 

необоротні активи. 

32 Яременко В.Р. Державний 

кредит і його роль для 

соціально-економічного 

розвитку країни:  

кваліфікаційна робота 

бакалавра:  спец. 072 
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Наконечна С.А.  

Національний транспортний 

університет, кафедра фінансів, 

обліку і аудиту. Київ, 2020. 

93ст. 

Електронний носій 

(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

У роботі розглянуто сутність 

фінансової безпеки підприємства; 

базові заходи забезпечення та 

підходи до оцінки фінансової 

безпеки підприємства. Наведено 

загальну характеристику та оцінено 

фінансовий стан ПрАТ 

«Спеціалізоване автотранспортне 

підприємство 0904», проведено 

оцінку стану фінансової безпеки 

підприємства та основних її загроз. 

Запропоновано заходи забезпечення 

фінансової безпеки підприємства та 

проведено ефективність їх 

впровадження. 

Ключові слова: фінансова безпека 

підприємства, фінансовий стан  

підприємства, загрози фінансової 

безпеки підприємства 
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