
Затвердити теми та призначити керівників кваліфікаційних (дипломних) робіт здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання у відповідності до нижченаведеного: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові здобувача 

Тема кваліфікаційної (дипломної) роботи 

(проекту)  

Посада, вчене звання та 

науковий ступінь, 

прізвище й ініціали 

керівника  

1 2 3 4 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітній ступень «магістр» 

Академічна група 202М 

1 Адамчук Станіслав 

Юрійович                  

Теоретичні, методичні та організаційні положення 
обліку і аудиту національних явищ за межами країни 
(на прикладі ТОВ «Ажур-Експерт») 

Ткаченко Сергій 
Анатолійович, д.е.н., доцент  

2 Браточкіна Анастасія 

Віталіївна                 

Наукове обґрунтування і практичне застосування 
документації та документообігу в системі 
бухгалтерського обліку і ділової комунікації (на 
прикладі ТОВ «Ажур-Експерт»)» 

Ткаченко Сергій 

Анатолійович, д.е.н., доцент 

3 Зуй Світлана 

Миколаївна                          

Теоретичні аспекти та практичні рекомендації 

удосконалення системи обліку, контролю і аналізу 

розрахункових операцій суб’єктів господарювання 

(на прикладі ТОВ «Едельвейс - Еко») 

Лепьохіна Олена 

Ваславіївна, д.е.н., доцент 

4 Малюта Ганна 

Олександрівна                     

Управлінські аспекти обліку, аудиту та аналізу 

грошових потоків підприємства (на матеріалах ТОВ 

«Дніпрянське ХПП» 

Лепьохіна Олена 

Ваславіївна.В., д.е.н. 

професор 

5 Манасян Артур 

Альбертович 

Удосконалення обліку, аудиту та аналізу розрахунків  

підприємства з постачальниками та підрядниками (на 

прикладі ФГ «Фортуна А») 

Лепьохіна Олена 

Ваславіївна, д.е.н., доцент 

6 Ненько Данило 

Сергійович 

Теоретичні та практичні аспекти обліку і аудиту 

наявності та руху основних засобів у фермерських 

господарствах (на матеріалах ФГ «Фортуна А») 

Прохорчук Світлана 

Володимирівна, к.е.н., 

професор кафедри фінансів, 

обліку і оподаткування 

7 Вівчарук Анастасія 

Сергіївна                  

Обліково-аналітичне забезпечення ефективності 

використання запасів підприємства (на прикладі ТОВ 

«Дніпрянське ХПП») 

Ткаченко Сергій 

Анатолійович, д.е.н., доцент 

8 Сидоренко Олександр 

Юрійович             

Теоретичні та практичні аспекти обліку і аудиту 

наявності та руху основних засобів у фермерських 

господарствах (на матеріалах ФГ «Фортуна А») 

Ткаченко Сергій 

Анатолійович, д.е.н., доцент 

9 Ткаченко Максим 

Андрійович                 

Теоретичні, організаційні, методичні та правові 
параметри економічної (судово-бухгалтерської) 
експертизи сільськогосподарської діяльності (на 
прикладі ТОВ «Ажур-Експерт») 

Ткаченко Сергій 

Анатолійович, д.е.н., доцент 

10 Ткач Наталія 

Володимирівна  

Удосконалення  обліку, аудиту та аналізу 

ефективності використання запасів підприємства (на 

прикладі ТОВ «Голланд Фрут») 

Прохорчук Світлана 

Володимирівна, к.е.н., 

професор кафедри фінансів, 

обліку і оподаткування 

 


