
Реєстр кваліфікаційних робіт другого магістерського рівня вищої 
освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

ОП «Облік і оподаткування» 

№ Бібліографічний опис1 Вид 
оприлюднення 

та місце2 

Анотація 

1 Алфьорова Л.С. Удосконалення 
обліку і аудиту основних засобів 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 071 
«Облік і оподаткування» ОП 
«Облік і оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., проф.. 
Концева В.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2020. 80ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

У роботі проведено дослідження типової 
методики облікової реєстрації руху 
зберігання та використання основних 
засобів з позицій фінансового обліку та 
особливостей податкового узагальнення 
цих процесів. Обґрунтовано сучасну 
методику і організацію аудиту основних 
засобів та визначити порядок її 
застосування для належної організації 
контролю на досліджуваному 
підприємстві ПрАТ «АТП-1». Визначено 
інформаційну базу та систему 
показників аналізу наявності та 
результативності використання 
основних засобів на підприємстві. 
Реалізовано комплексний підхід в 
процесі аналізу забезпеченості 
основними фондами через застосування 
аналітичних процедур до вивчення 
характеру динаміки, структурних 
зрушень та ефективності використання 
їх використання. 
Ключові слова: основні засоби, 
облік основних засобів, 
удосконалення, аудит. 

2 Іпатко Г.М. Система управління 
запасами підприємства в умовах 
дисбалансу та невизначеності 
економічного середовища: 
кваліфікаційна робота 
магістра: 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, 2020. 78ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

У роботі розкривається економічна 
сутність та класифікація запасів, 
джерела формування інформаційної бази 
у контексті управлінського та 
бухгалтерського методу управління 
запасами. Розглядаються основні 
теоретичні моделі оцінки ефективності 
управління запасами підприємства. 
Проводиться оцінка стану та 
ефективності використання запасів й 
основних економічних показників ПАТ 
«Мотор Січ» та демонструється 
практична організаційна система 
контролю запасами ПАТ «Мотор Січ» .  
Викладені пропозиції щодо покращення 
системи управління запасами 
підприємства. Розроблено стратегію 
контролю над запасами та 
запропоновано методику формування 
Звіту про управління у розділі запасів  
Ключові слова: запаси, контроль, 
облік, оцінка, система, управління, 
аналіз, методика, стратегія. 

3 Ісенко П.Г. Бухгалтерський і Електронний носій В роботі досліджено фінансовий стан 



податковий облік фінансових 
результатів: оцінка 
взаємозв'язків і організаційно-
методичне забезпечення: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Масалітіна В.В.Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2020. 90ст. 

(флеш носій), 
кафедра фінансів, 

обліку і аудиту 

ПАТ «Одеський консервний завод 
дитячого харчування» 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 ПАТ «Одеський 
консервний завод дитячого харчування». 
Розроблено напрямки обліку доходів, 
витрат та фінансових результатів та 
удосконалення методики обліку доходів, 
витрат та фінансових результатів на 
підприємстві. 

Ключові слова: прибуток, 
бухгалтерський облік, податковий 
облік, доходи, обліку, фінансовий 
стан, прибутковість, механізм 
контролю. 

4 Лапенко К.С. Методичні 
основи аудиту розрахунків з 
оплати праці на транспортному 
підприємстві: кваліфікаційна 
робота магістра: 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, 2020. 79ст. 

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 Київська виробнича компанія 
«Рапід». Розроблено заходи,  щодо 
удосконалення аудиту розрахунків з 
оплати праці на досліджуваному 
підприємстві. 

Ключові слова: заробітна 
плата, оплата праці, розрахунки, 
облік, аудит. 

5 Остапенко І.В. Удосконалення 
обліку і аудиту витрат 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 071 
«Облік і оподаткування» ОП 
«Облік і оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., проф.. 
Концева В.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В проведено аналіз фінансового стану 
підприємства. Наведено особливості 
організяції обліку витрат і наведене 
кореспонденція рахунків з обліку 
собівартості, адміністративних витра, 
витрат на збут, інших операційних 
витрат і фінансових витрат на 
підприємтсві. Розкрито методологічні 
основи аналізу і аудиту витрат на 
підприємстві. Здійснено аудиторську 
оцінку витрат, наведено статті витрат 
собівартості, адміністративних витра, 



аудиту. Київ, 2020. 82ст. витрат на збут, інших операційних і 
фінансових витрат. Наведено методику 
розрахунку аудиторського ризику. 
Написано аудиторський висновок і 
надано пропозиції щодо покращення 
обліку витрат. 
Ключові слова: витрати, облік витрат, 
собівартість, аналізі  аудит витрат, 
аудиторський ризик. 

6 Саченко А.Ю. Удосконалення 
системи обліку адміністративних 
витрат транспортного 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: 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, 2020. 96ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі дoсліджується eкoнoмічнa 
сутність aдміністpaтивних витpaт, їх 
тeopeтичнe підгpунття. Нa пpиклaді 
підпpиємствa ТOВ “БМ 
ДИСТPИБЬЮШН” висвітлюється oблік 
aдміністpaтивних витpaт, 
хapaктepистикa пepвинних дoкумeнтів з 
oбліку aдміністpaтивних витpaт тa їх pух 
нa підпpиємстві, poзкpивaється 
opгaнізaція синтeтичнoгo і aнaлітичнoгo 
oбліку pуху aдміністpaтивних витpaт. 
Нaдaнo пpoпoзиції і peкoмeндaції щoдo 
пoкpaщeння вeдeння oбліку 
aдміністpaтивних витpaт нa 
підпpиємстві, шляхи удoскoнaлeння 
opгaнізaції oбліку, aнaлізу 
aдміністpaтивних витpaт. 
Ключові слова: витрати, 
адміністративні витрати, облік 
адміністративних витрат, управління, 
підприємство. 

7 Тімощенкова Н.В. Організація 
податкового обліку і звітності з 
ПДВ на підприємстві: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Корольова О.І. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2020. 117ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі досліджено інформаційне 
забезпечення та алгоритм формування 
податкової звітності з податку на додану 
вартість на ПП «ФРІЯ». Приділено увагу 
первинному обліку ПДВ, його 
автоматизації в програмах 
«1С:Бухгалтерія 8.3» та «MEDoc»; 
формування податкової звітності та 
уточнюючих розрахунків з ПДВ. 
Запропоновано методичні рекомендації 
формування звітності з податку на 
додану вартість, а саме розроблені 
методичні положення організації обліку 
податку на додану вартість на рівні 
контролюючих органів та на 
підприємстві та методичні засади 
інформаційного забезпечення 
формування податкової звітності з 
податку на додану вартість на 2020 рік. 
Систематизовано основні елементи 
механізму бюджетного відшкодування 
ПДВ в сучасних умовах. 
Ключові слова: податок на додану 
вартість, облік, звітність, методика, 
підприємство. 

8 Тончилова О.О. Організація 
обліку, контролю та аналізу 
витрат на оплату праці та 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

В роботі розглянути джерела, основні 
показники та методи контролю і аналізу 
витрат на оплату праці та розрахунків за 



розрахунків за соціальним 
страхуванням: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 071 
«Облік і оподаткування» ОП 
«Облік і оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Масалітіна В.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2020. 104ст. 

обліку і аудиту соціальним страхуванням на 
підприємстві. Досліджено організаційно-
економічну характеристику 
підприємства ПрАТ «Юженергобуд». 
Розглянуто аналітичний та синтетичний 
облік витрат на оплату праці та 
розрахунків за соціальним страхуванням 
на підприємстві. Проведено аналіз 
витрат на оплату праці та розрахунків за 
соціальним страхуванням на 
підприємстві. Обґрунтовано шляхи 
удосконалення методики  контролю та 
аналізу витрат на оплату праці та 
розрахунків за соціальним страхуванням 
на підприємстві та напрями 
удосконалення організації та методики  
обліку витрат на оплату праці та 
розрахунків за соціальним страхуванням 
на підприємстві. 

Ключові слова: облік, контроль, 
аналіз, розрахунки, витрати, оплата 
праці, соціальне страхування.  

9 Шимко А.О. Облік і аудит 
фінансових результатів: діюча 
практика та методичні 
удосконалення: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 071 
«Облік і оподаткування» ОП 
«Облік і оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Корольова О.І. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2020. 104ст. 

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 " Промарматрейд " 
 проведено аудит та запропоновані 
шляхи вдосконалення аудиторської 
перевірки і її вплив на фінансовий 
результат діяльності. Розглянуто 
вплив бюджетування на фінансові 
результати діяльності підприємства 
ТОВ " Промарматрейд ". 
Ключові слова: аудит, звіт, аналіз, 
дохід, прибуток, собівартість, 
практика, фінансовий результат,  
методика, бюджетування. 

10 Янгелова Ю.Л Розробка 
системи обліково-аналітичного 
забезпечення антикризового 
управління підприємством: 
кваліфікаційна робота 
магістра: 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, 2020. 106ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

 

 

В роботі проаналізовано апарат 
антикризового управління 
підприємствами.  Досліджено сучасного 
стану, тенденції, проблем й перспективи 
розвитку, а також причини банкрутства 
ПрАТ «Автобудмонтаж». Розроблено 
практичні рекомендації щодо 
вдосконалення інформаційно-
аналітичного забезпечення 
антикризового управління та його 
інструментарію на підприємствах. 
Систематизовано підходи до 
прогнозування ймовірності банкрутства 
з метою вдосконалення методів 
проведення діагностики кризових явищ 
на підприємствах. Визначено та 
обґрунтувано основні напрями щодо 
підвищення ефективності системи 
інформаційно-аналітичного 
забезпечення антикризового управління 



підприємствами. 
Ключові слова:  облік, обліково-
аналітичне забезпечення, управління, 
криза. 

 



Реєстр кваліфікаційних робіт другого магістерського рівня вищої 
освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 ОП «Облік і оподаткування» 

№ Бібліографічний опис1 Вид 
оприлюднення 

та місце2 

Анотація 

1 Бакуліна О.М. Облік основних 
засобів: діюча практика та 
методичні удосконалення: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Масалітіна В.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2019. 108ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі узагальнено теоретико-
методичні основи обліку основних 
засобів, розглянуто особливостеі 
організації та методики обліку основних 
засобів на підприємствах. Проведено 
оцінку ефективності управління 
основними засобами на матеріалах ПАТ 
«Київське АТП 13054» зроблена оцінка 
організації та методики бухгалтерського 
обліку основних засобів підприємства. 
Визначено проблеми та шляхи 
вдосконалення обліку основних засобів. 
Розроблено обґрунтування пропозицій 
щодо удосконалення організації обліку 
основних засобів на підприємстві 
Ключові слова: основні засоби, 
удосконалення обліку основних засобів, 
акціонерне підприємство, Київське АТП 

2 Бескіщенко К.В. Інформаційні 
системи обліку товарів на 
малому підприємстві: 
кваліфікаційна робота 
магістра: 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. 95ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто особливості обліку 
товарів на складах та у магазинах  та 
теоретичні засади застосування 
реєстраторів розрахункових операцій в 
торгівлі. Досліджено облік товарів у 
сфері інтернет-торгівлі; застосування 
РРО на підприємстві Ukrparts, та 
вивчено облік товарів у програмі «1С: 
Підприємство. Управління торговельним 
підприємством». Запропоновано 
інформаційну модель формування 
облікової політики з руху товарів на 
малих підприємствах; вирішено 
проблеми автоматизації обліку товарів; 
розроблено напрями удосконалення 
обліку операцій з продажу товарів в 
рамках партнерських бонусних програм. 
Практичне значення отриманих 
результатів визначається тим, що 
результати дослідження та 
запропоновані заходи були взяті до 
уваги бухгалтерією підприємства.  
Ключові слова: облік, товари, ІТ-
технології, мале підприємництво. 

3 Бєлозерцев М.С. Облiк запасiв 
підприємства: діюча практика та 
методичні удосконалення: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуті теоретичні основи 
організації бухгалтерського обліку 
запасів. Проведено аналіз фінансового 
стану ТОВ «Юко-Постач», оцінено 
ефективність організації 
бухгалтерського обліку запасів на 
підприємстві та відображено 
кореспонденцію рахунків як основу для 



наук.керівник к.е.н., доц.. 
Корольова О.І. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2019. 80ст. 

організації ведення раціонального 
бухгалтерського обліку запасів. 
Сформульовано основні напрями щодо 
удосконалення бухгалтерського обліку 
запасів на підприємстві, акцентована 
увага на дослідженні досвіду інших 
країн з цього питання. Розроблено 
рекомендації щодо покращення 
організації обліку запасів та 
застосування їх на досліджуваному 
підприємстві.  

Ключові слова: запаси, 
постачальники, грошові кошти, 
оборотні активи, зобов’язання. 

4 Бондаренко А.В. Особливості 
використання ЕRP-технології в 
системі обліку і аудиту на 
підприємстві: кваліфікаційна 
робота магістра: 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. 99ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі було з’ясовано, що на 
сучасному етапі розвитку ІС набувають 
поширення ERP-технології в обліку і 
аудиту. Було розглянуто облікову 
політику ТОВ «ВЛАД ТРАНС»; вивчено 
процес автоматизації обліку і аудиту 
ПДВ в програмах «1С: Підприємство. 
Бухгалтерія для України 8.3» та 
«MEDOC» на ТОВ «ВЛАД-ТРАНС»; 
досліджено практику використання 
інформаційних ERPтехнологій в 
управлінському і податковому обліку та 
звітності на підприємстві. Було 
розроблено питання цифрового 
первинного документування на 
підприємствах транспорту та 
впровадження сучасних комп’ютерних 
технологій для автоматизації обліку і 
аудиту на автотранспортних 
підприємствах; обґрунтовано 
особливості використання хмарних 
технологій в обліку та аудиті на 
підприємствах транспорту.  

Ключові слова: ERP-технології, облік, 
аудит, автоматизація, хмарні технології, 
автотранспортне підприємство. 

5 Дроздова Є.О. Облік і аудит 
капіталу підприємства: 
кваліфікаційна робота 
магістра: 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. 94ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі рοзглянутο сутність οбліку та 
аудиту капіталу підприємства. На 
прикладі підприємства «Мοтοр Січ» 
прοведенο аналіз структури та динаміки 
власнοгο та пοзикοвοгο капіталів. 
Запрοпοнοвані захοди щοдο пοкращення 
систем οбліку та аудиту капіталу 
«Мοтοр Січ». Прοведенο οблікοвο-
аналітичне забезпечення внутрішньοгο 
кοнтрοлю капіталу підприємства, 
спοчатку запрοпοнοванο кοнцептуальні 
οснοви впрοвадження внутрішньοοгο 
аудиту , а пοтім рοзрοбленο систему 
внутрішньοгο кοнтрοлю аудиту.  
Ключові слова: капітал; власний 
капітал; залучений капітал; пοзичкοвий 
капітал; структура капіталу; 
характеристика капіталу, функції 



капіталу, фοрми капіталу; кредитοрська 
забοргοваність; οптимізація структури 
капіталу. 

6 Запорожець М.Г. Інформаційні 
технології в системі обліку 
надходження основних засобів 
на підприємство: 
кваліфікаційна робота 
магістра: 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. 107ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі рοзглянуті теοретичні οснοви 
οбліκу οснοвних засοбів: а саме, 
еκοнοмічний зміст, заκοнοдавча база та 
теοретичні οснοви οбліκу οснοвних  
засοбів на підприємстві. На приκладі 
підприємства ПАТ «АТП-13058» 
οціненο діючу метοдиκу οбліκу 
надхοдження οснοвних засοбів, 
прοведенο аналіз данοї метοдиκи. Надані 
праκтичні реκοмендації щοдο 
удοсκοналення існуючοї метοдиκи 
організації автоматизованого 
бухгалтерського обліку на підприємстві 
в умовах розвитку інформаційних 
технологій.  
Ключові слова: οснοвний засіб, 
первинні дοκументи, οбліκ, метοди 
надхοдження οснοвних засοбів на 
підприємствο, οбліκ надхοдження 
οснοвних засοбів. 

7 Клен Л.О. Автоматизація обліку 
та звітність розрахунків за 
податком на доходи фізичних 
осіб: кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., проф.. 
Концева В.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2019. 96ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі висвітлено сутність ПДФО та 
його місце в системі обліку; описано 
особливості нарахування, складання 
звітності та перерахування (сплати) 
ПДФО до бюджету; розглянуто 
проблеми та вдосконалення на базі 
досвіду зарубіжних країн. Досліджено 
організаційно-економічну 
характеристику ТОВ «Агротеп»; 
описано особливості забезпечення 
бухгалтерського та податкового обліку 
ПДФО на ТОВ «Агротеп»; досліджено 
інформацію щодо складання звітності та 
сплати ПДФО на ТОВ «Агротеп». 

Ключові слова: автоматизація обліку, 
звітність розрахунків, податок на 
доходи фізичних осіб,  підприємство. 

8 Ковтуненко І.М. Digital 
технології в обліку грошових 
коштів на підприємстві: 
кваліфікаційна робота 
магістра: 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. 123ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто сутність грошових 
коштів, класифікацію грошових потоків, 
як організовано облік грошових коштів 
та досліджено інформаційну базу з 
питань їх обліку. На прикладі 
підприємства ПрАТ АТП «Атлант» 
розглянуто організацію обліку грошових 
коштів, проаналізовано ведення обліку 
грошових коштів в програмі 1С та 
розглянуто Digital-технології при 
розрахунках з контрагентами. 
Розглянуто ведення бухгалтерського 
обліку в Бухгалтерії Онлайн від Приват 
Банку на підприємстві,  досліджено 
автоматизацію управлінського обліку 
грошових коштів та автоматизацію 
складання звіту про рух грошових 
коштів. Розглянуто недоліки обліку 
грошових коштів та дано практичні 



рекомендації щодо його покращення. 
Ключові слова: бухгалтерський облік, 
грошові кошти, гроші, грошові активи, 
готівка, фінансові ресурси, Digital-
технології, автоматизація.  

9 Мачаїдзе С.П. Організаційно-
методичні засади обліку оплати 
праці на підприємстві: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Масалітіна В.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2019. 104ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі рοзкритο теοретичні аспекти 
сутнοсті зарοбітнοї плати, нοрмативнο-
правοвοї бази та οрганізації οбліку. 
Рοзглянутο οрганізація і метοдика οбліку 
рοзрахунків з οплати праці на 
підприємстві ТΟВ «РΟАД СЕРВІС». 
Досліджено практику οбліку рοзрахунків 
із зарοбітнοї плати на дοсліджуванοму 
підприємстві. Запрοпοнοванο 
удοскοналення οрганізаційнο-
метοдичних засад οбліку рοзрахунків з 
οплати праці на підприємств ТΟВ 
«РΟАД СЕРВІС». 

Ключові слова: заробітна плата, 
оплата праці, облік. 

10 Мірошник Д.О. Органiзацiя 
облiку розрахункiв з покупцями 
та замовниками: діюча практика 
та методичні удосконалення: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Корольова О.І. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2019. 94ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі досліджено економічну 
сутність розрахунків з покупцями та 
замовниками, як основу інформаційної 
системи бухгалтерського обліку; 
розглянуто сукупність процедур 
пов’язаних з організацією 
бухгалтерського обліку розрахунків із 
покупцями та замовниками; 
систематизувати нормативно-правову 
базу щодо організації та методики 
бухгалтерського обліку розрахунків з 
покупцями та замовниками.  Досліджено 
організацію обліку розрахунків із 
покупцями та замовниками на ТОВ 
«Юко-Постач». Розроблено пропозиції 
щодо удосконалення організації обліку 
розрахунків з покупцями та 
замовниками. 

Ключові слова: облік, розрахунок, 
покупці та замовники, організація, 
підприємство. 

 



Реєстр кваліфікаційних робіт другого магістерського рівня вищої 
освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

ОП «Облік і оподаткування» 

№ Бібліографічний опис1 Вид 
оприлюднення 

та місце2 

Анотація 

1 Барановська А.С. Методичні 
основи аудиту основних засобів 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 071 
«Облік і оподаткування» ОП 
«Облік і оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Назаренко Я.Я. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 84ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

У роботі проведено дослідження типової 
методики облікової реєстрації руху 
зберігання та використання основних 
засобів з позицій фінансового обліку та 
особливостей податкового узагальнення 
цих процесів. Обґрунтовано сучасну 
методику і організацію аудиту основних 
засобів та визначити порядок її 
застосування для належної організації 
контролю на досліджуваному 
підприємстві ПрАТ «АТП-1». Визначено 
інформаційну базу та систему 
показників аналізу наявності та 
результативності використання 
основних засобів на підприємстві. 
Реалізовано комплексний підхід в 
процесі аналізу забезпеченості 
основними фондами через застосування 
аналітичних процедур до вивчення 
характеру динаміки, структурних 
зрушень та ефективності використання 
їх використання. 
Ключові слова: основні засоби, 
облік основних засобів, методичні 
основи аудиту, удосконалення, 
аудит. 

2 Вихренко Т.А. Організація та 
поліпшення обліку розрахунків з 
оплати праці: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 071 
«Облік і оподаткування» ОП 
«Облік і оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Корольова О.І.  Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 79ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі рοзкритο теοретичні аспекти 
сутнοсті зарοбітнοї плати, нοрмативнο-
правοвοї бази та οрганізації οбліку. 
Рοзглянутο οрганізація і метοдика οбліку 
рοзрахунків з οплати праці на 
підприємстві транспорту. Досліджено 
практику οбліку рοзрахунків із 
зарοбітнοї плати на дοсліджуванοму 
підприємстві. Запрοпοнοванο 
удοскοналення οрганізаційнο-
метοдичних засад οбліку рοзрахунків з 
οплати праці на підприємствах 
транспорту. 

Ключові слова: заробітна плата, 
оплата праці, організація, 
розрахунки, облік. 

3 Жебет О.С. Облік, аналіз і 
аудит  кредиторської 
заборгованості на підприємстві: 
спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі висвітлено основні 
теоретичні засади обліку 
кредиторської заборгованості, 
основні аспекти її формування та 
класифікації, а також особливості 
ведення обліку відповідно до 



оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Масалітіна В.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 89ст. 

міжнародних положень. Досліджено  
фінансовий стан та відображення 
кредиторської заборгованості у 
фінансовій звітності на 
підприємствах транспорту. Також 
було наведено можливі методи 
вдосконалення обліку,  аналізу і 
аудиту кредиторської заборгованості 
на підприємстві. 
Ключові слова: кредиторська 
заборгованість, облік, аналіз, аудит, 
розрахунки з кредиторами, 
підприємство, методи управління 
кредиторською заборгованістю.   

4 Жук В.В. Облік і аудит витрат 
на автотранспортному 
підприємстві: кваліфікаційна 
робота магістра: 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, 2018. 79ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі дoсліджується eкoнoмічнa 
сутність витpaт, їх тeopeтичнe 
підгpунття. Нa пpиклaді підпpиємствa 
висвітлюється oблік і аудит витpaт, 
хapaктepистикa пepвинних дoкумeнтів з 
oбліку витpaт тa їх pух нa підпpиємстві, 
poзкpивaється opгaнізaція синтeтичнoгo і 
aнaлітичнoгo oбліку pуху витpaт. Нaдaнo 
пpoпoзиції і peкoмeндaції щoдo 
пoкpaщeння вeдeння oбліку і проведення 
аудиту витpaт нa підпpиємстві, шляхи 
удoскoнaлeння opгaнізaції oбліку, 
aнaлізу і аудиту витpaт підприємств 
транспорту. 
Ключові слова: витрати, аудит, 
облік витрат, управління, 
підприємство. 

5 Заїчко Г.О. Аудит і управління 
оборотним капіталом: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Корольова О.І. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 84ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі рοзглянутο сутність οбліку та 
аудиту оборотного капіталу 
підприємства. На прикладі підприємства 
«Мοтοр Січ» прοведенο аналіз структури 
та динаміки власнοгο та пοзикοвοгο 
капіталів. Запрοпοнοвані захοди щοдο 
пοкращення систем οбліку та аудиту 
оборотного капіталу «Мοтοр Січ». 
Прοведенο οблікοвο-аналітичне 
забезпечення внутрішньοгο кοнтрοлю 
оборотного капіталу підприємства, 
спοчатку запрοпοнοванο кοнцептуальні 
οснοви впрοвадження внутрішньοοгο 
аудиту , а пοтім рοзрοбленο систему 
внутрішньοгο кοнтрοлю аудиту.  
Ключові слова: капітал; власний 
капітал; залучений капітал; пοзичкοвий 
капітал; соборотний капітал, труктура 
капіталу; характеристика капіталу, 
функції капіталу, фοрми капіталу; 
οптимізація структури капіталу, 
управління, аудит. 

6 Колесник В.А. Оптимізація 
оплати праці в 
системі управлінського обліку: 
кваліфікаційна робота 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянути джерела, основні 
показники та методи оптимізації оплати 
праці та розрахунків за соціальним 
страхуванням на підприємстві. 
Досліджено організаційно-економічну 



магістра: 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, 2018. 79ст. 

характеристику транспортного 
підприємства. Розглянуто аналітичний 
та синтетичний облік оплати праці та 
розрахунків за соціальним страхуванням 
на підприємстві. Проведено аналіз 
оплати праці та розрахунків за 
соціальним страхуванням на 
підприємстві. Обґрунтовано шляхи 
удосконалення методики  та оптимізації 
оплати праці на підприємстві та напрями 
удосконалення організації та методики  
обліку оплати праці на підприємстві. 

Ключові слова: облік, 
управлінський облік, розрахунки, 
витрати, оплата праці, оптимізація 
оплати праці. 

7 Поліщук А.С. Обіково-
аналітичне забезпечення аудиту 
грошових потоків підприємства: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Масалітіна В.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 82ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто сутність грошових 
потоків, класифікацію грошових потоків, 
як організовано облік грошових потоків 
та досліджено інформаційну базу з 
питань їх обліку. Розглянуто організацію 
обліку грошових коштів, проаналізовано 
ведення обліку грошових коштів в 
програмі 1С при розрахунках з 
контрагентами. Розглянуто ведення 
бухгалтерського обліку в Бухгалтерії на 
транспортному підприємстві,  
досліджено автоматизацію 
управлінського обліку грошових коштів 
та автоматизацію складання звіту про 
рух грошових коштів. Розглянуто 
недоліки обліку грошових коштів та 
дано практичні рекомендації щодо його 
покращення. 
Ключові слова: бухгалтерський облік, 
грошові кошти, гроші, грошові активи, 
готівка, фінансові ресурси, аудит, 
автоматизація, обліково-аналітичне 
забезпечення. 

8 Рикун Л.П. Облік і аудит 
дебіторської заборгованості: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Масалітіна В.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 93ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто: економічну 
сутність дебіторської заборгованості як 
об’єкту обліку, нормативно-правове 
регулювання обліку операцій з 
дебіторської заборгованості  на 
підприємстві та методичні підходи до 
аналізу дебіторської заборгованості  
підприємства. 

Надано характеристику транспортному 
підприємству та аналіз поточної 
дебіторської заборгованості на 
підприємстві, оцінку діючої системи 
бухгалтерського обліку та критичний 
аналіз організації та методики  обліку та 
аудиту поточної дебіторської 
заборгованості  . Розроблено напрями 
удосконалення поточної дебіторської 
заборгованості. 
Ключові слова: дебіторська 
заборгованість, організація обліку, облік, 



документування, аудит. 

9 Стадніков Ю.С. Методичні 
положення формування 
податкової звітності з єдиного 
соціального внеску: 
кваліфікаційна робота 
магістра: 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, 2018. 96ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

У роботі досліджено методичні 
положення формування податкової 
звітності з єдиного соціального 
внеску та їх значення; наведені різні 
підходи до визначення фаκторів, що 
впливають на формування єдиного 
соціального внеску та методиκу 
розрахунκу поκазниκів, що його 
визначають. На приκладі 
підприємства здійснена оцінκа 
діючої системи бухгалтерсьκого 
обліκу формування податкової 
звітності у результатах фінансової 
діяльності підприємств за даними 
бухгалтерсьκого і податκового 
обліκу. 
Ключові слова: податкова звітність, 
податкова накладна, єдиний 
соціальний внесок, методичні 
положення, формування, 
транспортне підприємство. 

10 Хуторний А.Ф. Автоматизація 
управлінського обліку витрат на 
прикладі «1С: Підприємства»: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., проф.. 
Концева В.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 93ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В проведено аналіз фінансового стану 
підприємства. Наведено особливості 
організяції обліку витрат і наведене 
кореспонденція рахунків з обліку 
собівартості, адміністративних витра, 
витрат на збут, інших операційних 
витрат і фінансових витрат на 
підприємтсві. Розкрито методологічні 
основи управлінського обліку витрат на 
підприємстві на прикладі «1С: 
Підприємства». Наведено статті витрат 
собівартості, адміністративних витрат, 
витрат на збут, інших операційних і 
фінансових витрат. Наведено методику 
розрахунку управлінського обліку 
витрат. Надано пропозиції щодо 
покращення обліку витрат. 
Ключові слова: витрати, облік витрат, 
собівартість, «1С: Підприємства», 
управлінський сякий,  автоматизація. 

11 Чернієнко В.С. Методичні 
основи обліку запасів на 
підприємстві: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 071 
«Облік і оподаткування» ОП 
«Облік і оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Назаренко Я.Я. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 79ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

У роботі розкривається економічна 
сутність та класифікація запасів, 
джерела формування інформаційної бази 
у контексті управлінського та 
бухгалтерського методу управління 
запасами. Розглядаються основні 
теоретичні моделі оцінки ефективності 
управління запасами підприємства. 
Проводиться оцінка стану та 
ефективності використання запасів й 
основних економічних показників ПАТ 
«Мотор Січ» та демонструється 
практична організаційна система 
контролю запасами ПАТ «Мотор Січ» .  
Викладені пропозиції щодо покращення 



системи управління запасами 
підприємства. Розроблено стратегію 
контролю над запасами та 
запропоновано методику формування 
Звіту про управління у розділі запасів  
Ключові слова: запаси, контроль, облік, 
оцінка, система, управління, аналіз, 
методика, стратегія. 

12 Якименко Ю.В. Oблiк i аудит 
заробiтноi плати: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 071 «Облік і 
оподаткування» ОП «Облік і 
оподаткування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Масалітіна В.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 87ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі досліджено економічну 
сутність оплати праці та завдання її 
обліку; розглянуто форми, види та 
системи оплати праці; розкрито сутність, 
мету та завдання аудиту; наведено 
приклад інформаційного забезпечення 
аудиту розрахунків за виплатами 
працівникам. Проаналізовано діяльність 
транспортного підприємства,  проведено 
аналіз фонду оплати праці працівників; 
розглянуто облік розрахунків за виплати 
працівникам, порядок нарахування 
оплати праці та види утримань з неї; 
наведено методику проведення аудиту 
розрахунків за виплатами працівникам. 
Ключові слова: оплата праці, 
нарахування та утримання на заробітну 
плату, фонд оплати праці, аудит, 
розрахунків з оплати праці. 

 



Реєстр кваліфікаційних робіт другого магістерського рівня вищої 
освіти спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

№ Бібліографічний опис1 Вид 
оприлюднення 

та місце2 

Анотація 

1 Андрусенко М.М. Формування 
моделі розвитку ринку інститутів 
спільного інвестування в 
Україні: кваліфікаційна робота 
магістра: 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, 2020. 
103ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто сутність, 
функціональне призначення та роль 
інститутів спільного інветування в 
системі залучення інвестицій, а саме 
управління діяльністю інститутів 
спільного інвестування, регулювання 
діяльності інститутів спільного 
інвестування, роль, значення, завдання і 
джерела діяльності інститутів спільного 
інвестування. Проведено 
аналітичні дослідження функціонування 
інститутів спільного інвестування в 
Україні, зокрема фінансовий аналіз 
господарської діяльності КУА OTP 
Capital аналіз ринку інститутів спільного 
інвестуваня. Була запропонована 
концепція розвитку ринку інститутів 
спільного інвестування в Україні та їх 
діяльність в умовах пандемії. 

Ключові слова: інститути 
спільного інвестування, фінансова 
стійкість, компанії управління активами, 
ефективність інвестування, інвестиційні 
фонди, регулювання діяльності, активи.  

2 Герасімов В.В. Управління 
капіталом банку: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
д.е.н., проф.. Базилюк А.В. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2020. 
110ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі досліджено і розроблено 
теоретичні положення та практичні 
рекомендації щодо управління капіталом 
банку. Узагальнено теоретичні засади 
управління капіталом банку в умовах 
розвитку банківської системи України. 
Проведено оцінку управління капіталом 
банку на прикладі ПАТ «ОТР БАНК». 
Обґрунтовано напрями покращення 
управління капіталом банку. 
Ключові слова: капітал, власний 
капітал, управління капіталом, банк.  

3 Корнійчук В.О. Управління 
інвестиційною привабливістю 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Назаренко Я.Я. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто сутність 
інвестування та його значення для 
розвитку підприємства, фінансове 
забезпечення інвестування та підходи до 
оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства. На прикладі підприємства 
«Бердянський морський торговельний 
порт» оцінено загальний фінансовий 
стан та інвестиційну привабливість, 
проведено аналіз основних показників,  
Обґрунтовано шляхи підвищення 
економічної ефективності діяльності 
підприємства та наведено практичні 



аудиту. Київ, 2020. 105ст. рекомендації щодо підвищення 
інвестиційної привабливості. 
Ключові слова: інвестиції, 
оцінювання, фінансовий стан, 
інвестування, інвестиційна 
привабливість, показники. 

4 Кифоренко М.С. Стан та шляхи 
зміцнення фондового ринку в 
Україні: кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Безуглий А.О. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2020. 
110ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто визначення та 
обґрунтування сутності фондового 
ринку за сучасних ринкових відносин.  
Розкрито сутність ринку цінних паперів, 
основи його функціонування та 
діяльність на цьому ринку професійних 
його учасників, вплив державного 
регулювання на роботу фондового 
ринку. Проведено аналіз ринку цінних 
паперів України протягом останніх 
років. На основі даних дано оцінку 
діяльності інфраструктури фондового 
ринку України та визначити перспективи 
та напрями розвитку.  
Ключові слова: фондовий ринок, 
аналіз, шляхи зміцнення, ринкові 
відносини, цінні папери,  оцінка.  

5 Лазаренко В.В. Диверсифікація 
джерел фінансування 
відтворення основного капіталу 
транспортного підприємства: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Турпак Т.Г. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2020. 
103ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі узагальнено теоретичні основи 
диферсифікації джерел фінансування 
відтворення основного капіталу 
підприємства. Проведено аналіз 
відтворення основного капіталу 
транспортного підприємства КП 
«Київпастранс».  Запропоновано 
напрями диверсифікації джерел 
фінансування основного капіталу 
транспортного підприємства, а також 
розробка напрямів їх оптимізації. 
Ключові слова:  транспортні 
підприємства, відтворення основного 
капіталу підприємства, 
диверсифікація джерел 
фінансування.  

6 Лебедєва А.Д. Забезпечення 
фінансової стійкості 
підприємства в умовах кризи: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Назаренко Я.Я. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2020. 
120ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі обґрунтовано необхідність, 
мету та основні завдання оцінки 
фінансової стійкості підприємства, 
розглянкто сучасні методичні підходи 
щодо її визначення. Проаналізовано  
сучасний фінансово-економічний стан 
підприємства ПАТ «ОБОЛОНЬ» та 
обчислено показники його фінансової 
стійкості.  Сформовано пропозиції щодо 
підвищення фінансової стійкості 
підприємства та визначення порігу 
рентабельності та порігу фінансової 
стійкості. 

Ключові слова:  фінансова 
стійкість, рентабельність, економічний 
аналіз, економіка підприємсива, криза. 

7 Микітко В.А. Управління 
оборотними активами 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі досліджено нaпрями 
удoскoнaлення системи упрaвління 
oбoрoтними aктивaми підприємствa нa 
oснoві узaгaльнення теoретичних 



«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Теслюк Н.П. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2020. 120ст. 

підхoдів дo упрaвління oбoрoтними 
aктивaми тa результaтів aнaлізу 
прaктичнoгo дoсвіду 
підприємствузагальнено теоретичні 
основи управління оборотними активами 
підприємства. Проведено оцінку стану 
оборотного капіталу ПАТ «АТП-1». 
Визначено шляхи вдосконалення 
ефективності управління оборотними 
активами підприємства. 
Ключові слова: оборотні активи, 
дебіторська заборгованість, антикризове 
управління, запаси, АТП.  

8 Москаленко Р.В. Управління 
ліквідністю підприємства: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Безуглий А.О. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2020. 
94ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі було розглянуто сутність 
поняття «ліквідність» підприємств та 
теоретично обґрунтовано фактори 
впливу; узагальнено методичні підходи 
та систему показників, які 
використовуються для діагностики, 
оцінки та прогнозування ліквідності 
підприємств; досліджено теоретичні 
положення управління ліквідністю 
підприємства. Надано характеристику 
ТОВ «ТРАНС ЛАЙН» та виконано 
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 та 
виконати їх моделювання 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, 
автотранспортне підприємство. 

9 Нагорнюк А.О. Стратегія 
управління фінансовими 
ресурсами в кризових умовах: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Теслюк Н.П. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2020. 
112ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто загальні основи 
формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства в сучасних 
умовах. На прикладі ТОВ 
«Агротехсоюз»  проведений аналіз стану 
формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства. Проводиться 
дослідження розміщення та 
використання фінансових ресурсів 
даного підприємства, а також оцінка їх 
фінансового стану. Запропоновано  
напрямки оптимізації джерел 
формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства. Визначені шляхи 
вдосконалення структури фінансових 
ресурсів підприємства та виокремленні 
джерел для поліпшення його 



фінансового стану. Розроблено методику 
виявлення кризових ситуацій на 
підприємстві та впроваджено її. 
Проаналізоовано ефективність 
впровадженої методики використання 
фінансових ресурсів підприємства ТОВ 
«Агротехсоюз». 

Ключові слова:  фінансові 
ресурси, стратегія фінансування, 
джерела фінансування, фінансовий план. 

10 Нивчик М.В. Умови 
формування і заходи 
забезпечення фінансової 
стійкості банку: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник д.е.н., проф.. 
Базилюк А.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2020. 106ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі узагальнено теоретичні і 
методичні положення і засади 
забезпечення фінансової стійкості банку 
та розроблення рекомендацій щодо 
забезпечення фінансової стійкості банку. 
Проведено аналіз фінансової стійкості 
банку за матеріалами АБ «Укргазбанк». 
Обґрунтовано заходи забезпечення 
фінансової стійкості банку та 
перспективи вдосконалення методів 
управління фінансовою стійкістю банку. 
Визначено доцільність застосування 
системи ризик-менеджменту в 
забезпеченні фінансової стійкості банку 
та покращення якості пасивів банку. 
Ключові слова:  фінансова стійкість, 
управління фінансовою стійкістю, 
формування,банк. 

11 Порицька А.О. Удосконалення 
ринку фінансових послуг в 
контексті забезпечення 
фінансової інклюзії в Україні: 
кваліфікаційна робота 
магістра: 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, 2020. 
112ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розкрито і проаналізовано 
розвиток фінансової інклюзії та вплив її 
на добробут населення. Проведено 
аналіз сукупних ресурсів, витрат, 
доходів та заощадженнь 
домогосподарств. Проаналізовано 
компанії, що надають фінансові послуги 
в Україні, їх активи та капітал, 
показники розвитку банківського 
сектору, обсягу депозитів, облікової 
ставки, офіційного курсу НБУ, 
відсоткових ставок за наданими 
кредитами, непрацюючих кредитів. 
Детально проаналізовано рівень 
фінансової інклюзії в сучасних умовах, 
головні її аспекти. Досліджено рівень 
фінансової грамотності та добробуту 
населення України, проаналізовано 
рівень фінансової інклюзії на прикладі 
комерційного банку ПриватБанк, 
виокремлення проблемних місць банку у 
наданні фінансових послуг, оцінено 
мобільний банкінг комерційних банків 
України, і проаналізовано закордонний 
рівень фінансової інклюзії. 
Запропоновано систему розвитку 
фінансової інклюзії в умовах COVID-19, 
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, банківські послуги, 
цифрові послуги, фінансова грамотність, 
фінансовий добробут. 

12 Тітаренко Ю.В. Управління 
витратами як фактор впливу 
на фінансовий стан 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Турпак Т.Г. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2020. 85ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі досліджено теоретичні основи 
та розроблено практичні рекомендацiї 
щодо покращення управлiння витратами 
пiдприємства. Розглянуто  формування і 
розподілу витрат підприємства та їх 
вплив на фінансові результати на 
прикладі підприємства АТ 
“Харківобленерго”. На прикладі 
підприємства  АТ “Харківобленерго” 
були запропонованi та обгрунтованi  
напрями зниження собiвартостi , які 
можуть бути використанi на практицi 
пiдприємствами. Розроблено шляхи 
вдосконалення фінансового стану 
підприємства 
Ключовi слова: витрати, управлiння, 
зниження витрат, собiвартiсть, 
виробництво, пiдприємство, фактори 
впливу. 

13 Тригубчук С.А. Управління 
фінансовою безпекою 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Бабич Л.М.. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2020. 108ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі досліджено теоретичні основи 
фінансової безпеки, проаналізовано 
фінансовий стан ПАТ 
«ДНІПРОВАЖМАШ», а також 
запропоновано заходи та рекомендації, 
щодо підвищення рівня фінансової 
безпеки підприємства. Розглянуто 
сутність фінансової безпеки та джерела, 
об’єкти та суб’єкти,внутрішні та 
зовнішні загрози, методи забезпечення. 
У другому розділі на прикладі ПАТ 
«ДНІПРОВАЖМАШ» оцінено 
загальний фінансовий стан, проведено 
аналіз основних показників його оцінки, 
та досліджено ймовірність банкрутства. 
Дано практичні рекомендації. 
Ключові слова: безпека, фінансовий 
стан, загроза, індикатори, ризики, 
показники, механізм. 

14 Чупій В.В. Формування та 
використання фінансових 
ресурсів підприємства: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Бабич Л.М.. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2020. 
97ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

 
 

В роботі розглянуто загальні основи 
формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства в сучасних 
умовах. На прикладі підприємства СГВК 
«Олійники» проведений аналіз стану 
формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства. Проводиться 
дослідження розміщення та 
використання фінансових ресурсів 
даного підприємства, а також оцінка їх 
фінансового стану. Запропоновано  
напрямки оптимізації джерел 
формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства. Визначені шляхи 
підвищення і вдосконалення 



ефективності використання фінансових 
ресурсів підприємства в сучасних 
умовах та виокремленні джерела для 
поліпшення його фінансового стану. 
Ключові слова:  фінансові ресурси, 
стратегія фінансування, джерела 
фінансування, фінансовий план, 
формування, використання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реєстр кваліфікаційних робіт другого магістерського 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 Балан О.Є. Управління 
оборотним капіталом на 
транспортному підприємстві: 
кваліфікаційна робота магістра: 
спец. 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц. Бабич Л.М. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
111ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто поняття 
«оборотні кошти» їх класифікацію 
та методи управління оборотними 
коштами підприємств в сучасних 
економічних умовах. Досліджено 
динаміку та структуру оборотних 
коштів підприємств України за 
минулі роки, а також проаналізовано 
сучасний стан та структуру 
оборотних коштів на 
досліджуваному підприємстві, яким 
є ПАТ «АТП - 1». Поряд з цим 
вивчено систему управління 
оборотними коштами на даному 
підприємстві. Представлено 
Положення щодо управління 
дебіторською заборгованістю, 
грошовими коштами та поточними 
фінансовими інвестиціями на ПАТ 
«АТП - 1». Визначено, що 
представлену методику управління 
оборотними коштами доццільно 
застосовувати не лише на 
підприємствах транспорту а і на 
промислових підприємствах інших 
провідних галузей. 

  Ключові слова: оборотні кошти, 
управління, структура, класифікація, 
методика, дебіторська заборгованість, 
грошові кошти. 

2 Бригинець Л.М. Управління 
капіталом банку: кваліфікаційна 
робота магістра:  спец. 072 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
д.е.н., проф.. Базилюк А.В.  
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
88ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі досліджено і розроблено 
теоретичні положення та практичні 
рекомендації щодо управління 
капіталом банку. Узагальнено 
теоретичні засади управління 
капіталом банку в умовах розвитку 
банківської системи України. 
Проведено оцінку управління 
капіталом банку на прикладі АТ 
«Oщадбанк», АТ «Райффайзен Банк 
Аваль» та АТ «ПУМБ» .Обґрунтовано 
напрями покращення управління 
капіталом банку. 
Ключові слова: капітал, власний 
капітал, управління капіталом, 
банк. 

3 Вовк Є.А. Оцінювання та 
оптимізація структури капіталу 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі рoзкритo сутність капіталу як 
екoнoмічнoї категoрії та йoгo oснoвні 
характеристики, наведенo різні 
підхoди дo фoрмування теoрій 
капіталу, їхня пoрівняльна 



«Фінанси, банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Назаренко Я.Я. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
82ст. 

характеристика, утoчненo пoняття 
капіталу, сфoрмульoванo пoняття 
oптимальнoї структури капіталу.  
Прoаналізoванo діяльність П ПАТ 
«Львівське АТП-14630» за три рoки, 
прoведенo аналіз пoказників йoгo 
діяльнoсті, зрoбленo oцінку 
ефективнoсті викoристання капіталу, 
аналіз йoгo структури та рoзрахoвані 
відпoвідні коефіцієнти. Зрοпοновано 
прοпοзиції щοдο οптимізації структури 
капіталу підприємства та механізм 
οптимальнοї струкутури підприємства. 
Ключοві слοва: капітал, структура 
капіталу, пοняття капіталу, οптимізація 
структури капіталу.  

4 Галаган П.С. Управління 
фінансовою діяльністю 
підприємства в кризовому стані: 
кваліфікаційна робота магістра: 
спец. 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Теслюк Н.П. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
109ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто науково-
методичні положення та практичні 
рекомендації запровадження і 
реалізації управління транспортним 
підприємстві в кризовому стані, 
узагальнено теоретичні основи 
управління підприємством в 
кризовому стані. Проведено оцінку 
ефективності управління 
підприємством в кризовому стані на 
матеріалах КП «Київський 
метрополітен». Визначено напрями 
удосконалення фінансової діяльності 
підприємства та мінімізація 
негативного впливу кризового стану. 
Ключові слова: банкрутство, криза, 
комунальне підприємство, Київський 
метрополітен 

5 Дробний О.М. Стан та заходи 
забезпечення фінансової безпеки 
на підприємстві: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Турпак Т.Г. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
114ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботірозглянуто теоретичну 
сутність фінансової безпеки та 
джерела, об’єкти та суб’єкти, 
внутрішні та зовнішні загрози, методи 
забезпечення фінансової безеки на 
підприємстві. На прикладі 
підприємства КП "Київпастранс" було 
проаналізовано загальний фінансовий 
стан, проведено аналіз основних 
показників, та досліджено ймовірність 
банкрутства. Дано практичні 
рекомендації щодо підвищення 
ефективності механізму забезпечення 
фінансової безпеки підприємства, її 
вдосконалення. Також, було 
запропоновано розробити 
організаційно-економічний механізм 
управління фінансовою безпекою 
обраного підприємства. 
Ключові слова: фінансова безпека, 
система, загроза, критерії, фінансові 
інтереси, фінансова стійкість, 
індикатори фінансового стану. 

6 Дрозд В.О. Умови формування та 
оптимізація структури капіталу 
підприємства: кваліфікаційна 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 

В роботі узагальнено існуючі підходів 
до визначення поняття «фінансування 
підприємства» та його принципів; 



робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Турпак Т.Г. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
98ст. 

обліку і аудиту класифікаційні характеристики джерел 
фінансування підприємства та 
визначені теоретичні основи 
управління формуванням капіталу 
підприємства. Здійснено аналіз джерел 
фінансування підприємства та 
ефективності використання капіталу. 
Обґрунтовано перспективи оптимізації 
капіталу підприємства, заходи щодо 
збільшення власного капіталу у розрізі 
необхідності забезпечення фінансової 
стійкості та запропоновано моделі 
публічного і приватного розміщення 
облігацій для збільшення 
зареєстрованого капіталу на 
автотранспортних підприємствах. 
Ключові слова: джерела 
фінансування, капітал, 
автотранспортне підприємство. 

7 Матяш Л.М. Оцінювання та 
економічний механізм 
підвищення платоспроможності 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
д.е.н., проф.. Базилюк А.В. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
109ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі рοзκритο сутність 
платоспроможності, її οснοвні 
хараκтеристиκи та види; наведенο різні 
підхοди дο забезпечення 
платоспроможності та ліквідності 
підприємства, їхня пοрівняльна 
хараκтеристиκа; наведено ознаки 
неплатоспроможності підприємства та 
її законодавча база врегулювання. 
Прοаналізοванο діяльність КП 
«Київський метрополітен» за п’ять 
рοκів, прοведенο аналіз пοκазниκів 
йοгο діяльнοсті, зрοбленο οцінκу 
платоспроможності, аналіз її 
струκтури та рοзрахοвані відпοвідні 
κοефіцієнти. Запропоновано 
пропозиції щодо оптимізації 
платоспроможності підприємства; 
механізм покращення 
платоспроможності підприємства та 
заходи необхідні для цього, а також 
методика їх впровадження. 
Ключові слова: фінансовий стан, 
платоспроможність, ліквідність, 
управляння, зміцнення, заходи 
підвищення платоспроможності. 

8 Мошковський М.Р. Управління 
дебіторською заборгованістю 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: 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. 
98ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні 
аспекти дебіторської та кредиторської 
заборгованості, їх структура та 
принципи управління. Дана детальна 
характеристика підприємства ПАТ 
«Укртелеком», проведений фінансовий 
аналіз, проведено оцінку дебіторської 
та кредиторської заборгованості 
досліджуваного підприємства, 
виконана оцінка ділової активності 
ПАТ «Укртелеком». Виконувалась 
розробка механізму управління 
дебіторської заборгованості на 
підприємстві, через створення власної 



моделі, запропоновані шляхи 
подолання проблем та прогнозування 
майбутніх результатів. 
Ключові слова: дебіторська 
заборгованість, кредиторська 
заборгованість, оцінка, ділова 
активність, фінансовий аналіз.. 

9 Нетреба В.О. Управління 
основними засобами на АТП: 
кваліфікаційна робота магістра: 
спец. 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Теслюк Н.П. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
102ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі було проаналізувано вартість 
основних засобів станом на 2007-2019 
роки в Україні та  проблеми зносу 
основних засобів та їх оновлення. 
Розглянуто техніко-економічну 
характеристику КП «Київпастранс» і 
проаналізовано його фінансовий стан. 
Визначили оцінку ступеня 
забезпеченості КП «Київпастранс» 
основними засобам. Удосконалено 
механізм управління основними 
засобами на КП «Київпастранс». 
Обгрунтували використання лізингу 
для КП «Київпастранс». Розрахувати 
ефективність використання основних 
засобів, після введення лізингу 
Ключові слова: основні засоби, 
амортизація, оновлення, знос, вибуття. 

10 Носов О.В. Управління 
платоспроможністю та 
ліквідністю підприємства: 
кваліфікаційна робота магістра: 
спец. 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Бабич Л.М. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
105ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі pοзкpито cутність тa 
мeтοдοлοгії пpοвeдeння aнaлізу 
фінaнcοвοгο cтaну підпpиємcтв; 
узaгaльнeння οcнοвниx мeтοдів тa 
пοкaзників οцінки плaтοcпpοмοжнοcті 
тa ліквіднοcті підприємств. Проведено 
aнaліз фінaнcοвο-гοcпοдapcькοї 
діяльнοcті ТΟВ «A-МEГA AВТΟ». 
Визнaчeно пοкaзники 
плaтοcпpοмοжнοcті тa ліквіднοcті 
дοcліджувaнοгο підпpиємcтвa; 
проведена οцінкa οптимaльнοcті 
витpaтнοї чacтини бюджeту 
підпpиємcтвa; пропоновано 
зaпpοвaджeння peінжиніpингу як 
вaжливοгο нaпpяму підвищeння 
плaтοcпpοмοжнοcті підприємства. 
Надані пpοпοзицій щοдο підвищeння 
eфeктивнοcті фінaнcοвοї діяльнοcті 
підпpиємcтвa. 
Ключові слова: підприємство, 
управління, платоспроможність, 
ліквідність, рентабельність, 
планування, прибуток, фінансова 
стійкість. 

11 Олексієнко Л.О. Умови 
формування і заходи забезпечення 
інвестиційної привабливості 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: 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 розглянуті питання  
економічної сутності  інвестиційної 
привабливості підприємства, методи 
оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства та зарубіжний досвід 
оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства. На прикладі 
підприємства ПАТ «Карлсберг 
Україна» зроблений аналіз 



к.е.н., доц.. Турпак Т.Г. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
90ст. 

фінансового стану, проведено аналіз 
ліквідності, платоспроможності, 
фінансової стійкості та ділової 
активності, зроблений аналіз 
інвестиційної привабливості 
підприємства. Запропоновано шляхи 
підвищення інвестиційної 
привабливості виявлено недоліки 
інвестиційної привабливості 
підприємства,  дано практичні 
рекомендації щодо покращення 
фінансового стану. 
Ключові слова: інвестиційна 
привабливість, фінансовий стан, 
фінансова стійкість, ділова 
активність, платоспроможність 
підприємства. 

12 Пилипчук Я.О. Економічний 
механізм підвищення 
інвестиційної привабливості 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Турпак Т.Г. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
107ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто сутність 
інвестування та його значення для 
розвитку підприємства, фінансове 
забезпечення інвестування та підходи 
до оцінки інвестиційної привабливості 
підприємства. На прикладі 
підприємства ПАТ «Харківське 
автотранспортне підприємство 
№16363» оцінено загальний 
фінансовий стан та інвестиційну 
привабливість, проведено аналіз 
основних показників. Обґрунтовані 
механізми підвищення економічної 
ефективності діяльності підприємства 
та наведено практичні рекомендації 
щодо підвищення інвестиційної 
привабливості. 
Ключові слова: інвестиції, 
оцінювання, фінансовий стан, 
інвестування, механізми, 
інвестиційна привабливість, 
показники. 

13 Романова С.В. Споживче 
кредитування: проблеми, ризики і 
перспективи розвитку: 
кваліфікаційна робота магістра: 
спец. 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Назаренко Я.Я. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2019. 
92ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі досліджено теоретичні 
основи формування та розвитку 
системи споживчого кредитування 
в Україні, обґрунтування напрямів 
активізації розвитку системи 
споживчого кредитування в 
Україні, розглянуто механізми  
функціонування споживчого ринку; 
- проаналізувано особливості та 
тенденції розвитку системи 
споживчого кредитування; - 
розглянуто інструменти 
споживчого кредитування як засіб 
підвищення 
конкурентоспроможності банків; - 
обґрунтовано пропозиції щодо 
забезпечення ефективного 
функціонування системи 
споживчого кредитування України.  



Ключові слова: банківські 
послуги, кредит, споживче 
кредитування, розвиток, ризики, 
прибуток. 

14 Яворенко М.А. Механізм 
фінансового планування в 
організації: кваліфікаційна 
робота магістра: 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. 
101ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботірозглянуто сутність поняття 
«фінансове планування, його основні 
види, основні цілі, що має досягати 
ефективний фінансовий план, та 
основні функції, які він виконує. 
Проведений комплексний аналіз 
фінансового стану досліджуваного 
підприємства – ПАТ «Рапід». В ході 
роботи була також проаналізована 
існуюча система фінансового 
планування на підприємстві та 
визначено основні недоліки, які вона 
містить. Запропоноване найбільш 
ефективний метод фінансового 
планування на підприємстві – за 
допомогою побудови фінансових 
моделей. Були визначені ключові 
напрямки розвитку підприємства, 
наведені ризики та загрози, які 
підприємство має передбачити, щоб 
досягти запланованих показників в 
майбутньому. 
Ключові слова: фінансове 
планування, бізнес-план, баланс, 
звіт про прибутки та збитки, 
проект, прибуток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реєстр кваліфікаційних робіт другого магістерського рівня вищої 
освіти спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

№ Бібліографічний опис1 Вид 
оприлюднення 

та місце2 

Анотація 

1 Антонюк В.Р. Оцінювання 
достатності бюджетного 
фінансування для розв’зання 
проблем дорожнього 
господарства України: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Гошовська В.В. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2018. 
102ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

У роботі досліджено державний 
бюджет, розкрито економічний зміст, 
принципи планування бюджету, 
завдання та методи та достатність. 
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, достатність 
бюджету, бюджетний процес. 

2 Бащенко О.В. Управління 
грошовими потоками: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., проф.. Потій В.З. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2018. 
98ст. 

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 потоків  
транспортного підприємства. 
Ключові слова:  кошти, потік, 
аналіз, рух, звіт, прогноз, управління, 
використання. 

3 Бойко О.В. Управління 
платоспроможністю 
підприємства та методи 
підвищення: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Турпак Т.Г. Національний 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі pοзкpито cутність тa 
мeтοдοлοгії пpοвeдeння aнaлізу 
фінaнcοвοгο cтaну підпpиємcтв; 
узaгaльнeння οcнοвниx мeтοдів тa 
пοкaзників οцінки плaтοcпpοмοжнοcті тa 
ліквіднοcті підприємств. Проведено 
aнaліз фінaнcοвο-гοcпοдapcькοї 
діяльнοcті транспортного підприємства. 
Визнaчeно пοкaзники 
плaтοcпpοмοжнοcті тa ліквіднοcті 
дοcліджувaнοгο підпpиємcтвa; 
проведена οцінкa οптимaльнοcті 



транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 87ст. 

витpaтнοї чacтини бюджeту 
підпpиємcтвa; пропоновано 
зaпpοвaджeння peінжиніpингу як 
вaжливοгο нaпpяму підвищeння 
плaтοcпpοмοжнοcті підприємства. 
Надані пpοпοзицій щοдο підвищeння 
eфeктивнοcті фінaнcοвοї діяльнοcті 
підпpиємcтвa. 
Ключові слова: підприємство, 
управління, платоспроможність, 
ліквідність, рентабельність, 
планування, прибуток, фінансова 
стійкість. 

4 Василець В.В. Формування 
стратегії управління основними 
засобами підприємства: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н.,проф.. Концева В.В. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2018. 
101ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі було проаналізувано вартість 
основних засобів станом на 2007-2019 
роки в Україні та  проблеми зносу 
основних засобів та їх оновлення. 
Розглянуто техніко-економічну 
характеристику КП «Київпастранс» і 
проаналізовано його фінансовий стан. 
Визначили оцінку ступеня 
забезпеченості КП «Київпастранс» 
основними засобам. Удосконалено 
механізм управління основними 
засобами на КП «Київпастранс». 
Обгрунтували використання лізингу для 
КП «Київпастранс». Розрахувати 
ефективність використання основних 
засобів, після введення лізингу 
Ключові слова: основні засоби, 
амортизація, оновлення, знос, вибуття, 
стратегія, управління. 

5 Вовненко Ю.В. Фінансова 
санація в системі антикризового 
управління підприємством: 
кваліфікаційна робота 
магістра: 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, 2018. 
98ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі наведенi екοнοмiчний змiст та 
теοретичнi аспекти iнституту 
банкрутства, йοгο вплив на фiнансοвi 
взаємοвiднοсини при санацiї абο 
лiквiдацiї пiдприємств, сутнiсть санацiї 
пiдприємства, фοрми та джерела її 
управлiння. Рοзглянута пοрiвняльна 
характеристика метοдiв i мοделей 
прοгнοзування банкрутства. Наведенο 
характеристику ТΟВ «АВТΟ ТРАНС»,  
прοведений фiнансοвий аналiз 
пiдприємства та οцiнка ймοвiрнοстi 
настання банкрутства. Дοслiдженο стан 
управлiння ТΟВ «АВТΟ ТРАНС» та 
напрями рοзвитку стратегiї. 
Запрοпοнοванi шляхи пοкращення 
фiнансοвοгο стану підприємства після 
проведення фінансової санації.. 
Ключові слова: банкрутство, 
управляння, загроза, оцінка, моделі, 
аналіз, ліквідність, метод, криза, 
фінансова санація, антикризове 
управління. 

6 Глуховська Я.М. Антикризове 
управління діяльністю 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі наведенi  аспекти iнституту 
банкрутства, антикризового управління 
діяльності підприємства, йοгο вплив на 
фiнансοвi взаємοвiднοсини при санацiї 
абο лiквiдацiї пiдприємств, сутнiсть 



«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Назаренко Я.Я. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 86ст. 

санацiї пiдприємства, фοрми та джерела 
її управлiння. Рοзглянута пοрiвняльна 
характеристика метοдiв i мοделей 
прοгнοзування банкрутства. Наведенο 
характеристику,  прοведений фiнансοвий 
аналiз пiдприємства та οцiнка 
ймοвiрнοстi настання банкрутства. 
Дοслiдженο стан управлiння  та напрями 
рοзвитку стратегiї. Запрοпοнοванi шляхи 
пοкращення фiнансοвοгο стану 
підприємства після проведення 
фінансової санації.. 
Ключові слова: банкрутство, 
управляння, загроза, оцінка, моделі, 
аналіз, ліквідність, метод, криза, 
фінансова санація, антикризове 
управління. 

7 Даценко Є.А. Механізм 
формування і використання 
необоротних активів на 
підприємстві: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник д.е.н., проф.. 
Базилюк А.В. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 102ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі  розглянуто теоретичні аспекти 
управління необоротними активами 
підприємства, економічна сутність та 
роль необоротних активів в процесі 
підприємницької діяльності, 
класифікація необоротних активів 
підприємства. На прикладі підприємства 
ПрАТ «АТП-1» оцінено стан управління 
необоротними активами підприємства та 
пропоновано шляхи його покращення. 
Розроблено механізм формування і 
використання необоротних активів 
підприємств транспорту.  
Ключові слова:  активи, майно 
підприємства, необоротні активи, 
формування, використання,  управління 
необоротними активами. 

8 Дорофєєв М.О. Формування 
фінансових ресурсів 
підприємства та ефективність їх 
використання: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Назаренко Я.Я. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 89ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі розглянуто загальні основи 
формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства в сучасних 
умовах. Проведений аналіз стану 
формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства. Проводиться 
дослідження розміщення та 
використання фінансових ресурсів 
даного підприємства, а також оцінка їх 
фінансового стану. Запропоновано  
напрямки оптимізації джерел 
формування та використання фінансових 
ресурсів підприємства. Визначені шляхи 
вдосконалення структури фінансових 
ресурсів підприємства та виокремленні 
джерел для поліпшення його 
фінансового стану. Розроблено методику 
виявлення кризових ситуацій на 
підприємстві та впроваджено її. 
Проаналізоовано ефективність 
впровадженої методики використання 
фінансових ресурсів транспортного 
підприємства. 

Ключові слова:  фінансові ресурси, 
стратегія фінансування, джерела 
фінансування, фінансовий план. 



9 Комоліна А.К. Управління 
дебіторської та 
кредиторською 
заборгованістю підприємства: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Теслюк Н.П. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2018. 
91ст. 

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 та кредиторської 
заборгованості на підприємстві, 
через створення власної моделі, 
розроблено комплекс заходів щодо 
оптимізації дебіторської та 
кредиторської заборгованості, 
запропоновані шляхи подолання 
проблем та прогнозування майбутніх 
результатів. 
Ключові слова: дебіторська 
заборгованість, кредиторська 
заборгованість, оцінка, розробка, 
комплекс, ділова активність, 
фінансовий аналіз, управління.. 

10 Кривошей Ж.В. Податкове 
навантаження суб’єктів 
господарювання: методи   
оцінювання та оптимізації  : 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Гошовська В.В. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2018. 
90ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

У роботі досліджено умови системи 
податкового навантаження; розкрито 
основи аналізу та методику 
розрахунку показників, що 
визначають ефективність 
податкового навантаження  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, податкове 
навантаження. 

11 Кушнір Ю.В. Фінансова 
діагностика в управлінні 
економічною безпекою 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Гошовська В.В. Національний 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

У розглянуто сутність фінансової 
діагностики в управлінні 
економічною безпекою та їх 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 



транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 102ст. 

досліджено ймовірність банкрутства, 
дано практичні рекомендації. 
Ключові слова: безпека, фінансовий 
стан, фінансова діагностика, 
економічна безпека, загрози, 
індикатори, ризики, показники, 
механізм. 

12 Лузан О.Є. Оцінювання 
ефективності оподаткування 
автотранспортного 
підприємства в Україні: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Турпак Т.Г. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2018. 
84ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

У роботі досліджено умови системи 
оподаткування діяльності 
транспортного підприємства; 
розкрито основи аналізу та методику 
розрахунку показників, що 
визначають ефективність системи 
оподаткування. Проведено аналіз 
показників діяльності підпрриємства 
в Україні, ефективності податкового 
менеджменту, зроблено оцінку рівня 
податкового навантаження, 
еластичності податків, розраховані 
відповідні коефіцієнти, здійснено 
факторний аналіз чинників впливу на 
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, 
автотранспортне підприємство, 
облік, оподаткування. 

13 Нечесана Л.О. Ділова 
активність підприємства та 
методи управління: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Турпак Т.Г. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2018. 
93ст. 

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, методи, оборотність 
активів, «золоте правило економіки». 

14 Рогова І.В. Організаційно-
економічні засади лізингової 

Електронний носій 
(флеш носій), 

В роботі досліджено теоретичні 
основи формування та розвитку 



діяльності автотранспортного 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Назаренко Я.Я. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 81ст. 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

системи лізингової діяльності в 
Україні, обґрунтування напрямів 
активізації розвитку системи 
лізингової діяльності в Україні, 
розглянуто механізми  
функціонування лізингової 
діяльності; - проаналізовано 
особливості та тенденції розвитку 
системи лізингової діяльності; - 
розглянуто інструменти лізингової 
діяльності; - обґрунтовано пропозиції 
щодо забезпечення ефективного 
функціонування системи лізингу 
України.  
Ключові слова: банківські послуги, 
кредит, транспортне підприємство, 
кредитний портфель, розвиток, 
лізинг, прибуток. 

15 Салій О.В. Управління власним 
капіталом: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., проф.. 
Потій В.З. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 94ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі узагальнено теоретичні основи 
диферсифікації джерел фінансування 
відтворення власного капіталу 
підприємства. Проведено аналіз 
відтворення власного капіталу 
транспортного підприємства КП 
«Київпастранс».  Запропоновано 
напрями диверсифікації джерел 
фінансування власного капіталу 
транспортного підприємства, а також 
розробка напрямів їх оптимізації. 
Ключові слова:  транспортні 
підприємства, відтворення власного 
капіталу підприємства, управління, 
диверсифікація джерел 
фінансування. 

16 Семенцов С.В. Кредитний 
механізм розв’язання проблеми 
дебіторської заборгованості: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
д.е.н., проф.. Базилюк А.В. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2018. 
90ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні аспекти 
дебіторської заборгованості, їх 
структура та принципи управління. Дана 
детальна характеристика підприємства 
ПАТ «Укртелеком», проведений 
фінансовий аналіз, проведено оцінку 
дебіторської заборгованості 
досліджуваного підприємства, виконана 
оцінка ділової активності ПАТ 
«Укртелеком». Виконувалась розробка 
механізму управління дебіторської 
заборгованості на підприємстві, через 
створення власної моделі, запропоновані 
шляхи подолання проблем та 
прогнозування майбутніх результатів. 
Розроблено кредитний механізм 
розв’язання проблеми дебіторської 
заборгованості. 
Ключові слова: дебіторська 
заборгованість, кредитний механізм, 
оцінка, ділова активність, фінансовий 
аналіз.. 

17 Сергієнко В.О. Механізм 
антикризового управління на 

Електронний носій 
(флеш носій), 

В роботі розглянуто науково-методичні 
положення та практичні рекомендації 



підприємстві: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Теслюк Н.П. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 85ст. 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

запровадження і реалізації управління 
транспортним підприємстві в кризовому 
стані, узагальнено теоретичні основи 
антикризового управління 
підприємством в кризовому стані. 
Проведено оцінку ефективності 
управління підприємством в кризовому 
стані на матеріалах КП «Київський 
метрополітен». Визначено напрями 
удосконалення фінансової діяльності 
підприємства та мінімізація негативного 
впливу кризового стану. 
Ключові слова: банкрутство, криза,  
антикризове управління, механізм,  
комунальне підприємство, Київський 
метрополітен. 

18 Цвілій І.Ю. Фінансове 
планування діяльності 
підприємства: стан, проблеми та 
перспективи розвитку: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., доц.. Назаренко Я.Я. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2018. 
91ст. 

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 
прогнозування фінансового стану. 
Проведено фінансовий аналіз 
підприємства та фінансового стану. 
Запропоновано заходи та пропозиції 
щодо покращення фінансового стану 
підприємства. 
Ключові слова: фінансове 
планування, перспективи розвитку, 
рентабельність, ліквідність, фактори 
управління, метод фінансового 
планування. 

19 Шапошник Н.М. Механізм 
управління заборгованістю 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: 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, 2018. 106ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі висвітлено теоретичні аспекти 
дебіторської та кредиторської 
заборгованості, їх структура та 
принципи управління. Дана детальна 
характеристика підприємства ПАТ 
«Укртелеком», проведений фінансовий 
аналіз, проведено оцінку дебіторської та 
кредиторської заборгованості 
досліджуваного підприємства, виконана 
оцінка ділової активності ПАТ 
«Укртелеком». Виконувалась розробка 
механізму управління дебіторської 
заборгованості на підприємстві, через 
створення власної моделі, запропоновані 
шляхи подолання проблем та 
прогнозування майбутніх результатів. 
Ключові слова: дебіторська 
заборгованість, кредиторська 
заборгованість, оцінка, ділова 
активність, механізм, фінансовий 
аналіз. 

20 Щербатюк О.В. Управління 
оборотними активами 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі рoзглянутo економічну сутнiсть 
тa знaчeння oбoрoтних aктивiв, 
клaсифiкaцiя oбoрoтних aктивiв, a тaкoж  
розглянуті джeрeлa тa мeтoди 
фoрмувaння oбoрoтних aктивiв. Нa 



та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Теслюк Н.П. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 87ст. 

приклaдi пiдприємствa ДП “Укрaeрoрух” 
oцiнeнa динaмiкa пoкaзникiв oбoрoтних 
aктивiв, прoвeдeнo aнaлiз джeрeл 
фoрмувaння oбoрoтних aктивiв, дaнo 
прaктичнi рeкoмeндaцiї щoдo 
eфeктивнoгo викoристaння oбoрoтних 
aктивiв. 
Ключoвi слова: оборотні активи, 
формування, використання, склад, 
структура, управління. 

21 Щиголь Є.М. Управління 
ліквідністю підприємства: 
кваліфікаційна робота 
магістра: спец. 072 «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» ОП «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування» / наук.керівник 
к.е.н., проф.. Потій В.З. 
Національний транспортний 
університет, кафедра фінансів, 
обліку і аудиту. Київ, 2018. 
93ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі було розглянуто сутність 
поняття «ліквідність» підприємств та 
теоретично обґрунтовано фактори 
впливу; узагальнено методичні підходи 
та систему показників, які 
використовуються для діагностики, 
оцінки та прогнозування ліквідності 
підприємств; досліджено теоретичні 
положення управління ліквідністю 
підприємства. Проаналізовано 
показники ліквідності, 
платоспроможності та рентабельності 
підприємства; оцінено достатність 
фінансування та стан управління 
ліквідністю на підприємстві. Розроблено 
концепцію механізму поповнення 
оборотних коштів та виконати їх 
моделювання 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, 
автотранспортне підприємство. 

22 Ященко Н.С. Управління 
кредитоспроможністю 
підприємства: кваліфікаційна 
робота магістра: спец. 072 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОП 
«Фінанси, банківська справа 
та страхування» / 
наук.керівник к.е.н., доц.. 
Турпак Т.Г. Національний 
транспортний університет, 
кафедра фінансів, обліку і 
аудиту. Київ, 2018. 79ст. 

Електронний носій 
(флеш носій), 

кафедра фінансів, 
обліку і аудиту 

В роботі рοзκритο сутність 
кредитоспроможності, її οснοвні 
хараκтеристиκи та види; наведенο різні 
підхοди дο забезпечення 
кредитоспроможності та ліквідності 
підприємства, їхня пοрівняльна 
хараκтеристиκа; наведено ознаки 
кредитоспроможності підприємства та її 
законодавча база врегулювання. 
Прοаналізοванο діяльність КП 
«Київський метрополітен», прοведенο 
аналіз пοκазниκів йοгο діяльнοсті, 
зрοбленο οцінκу кредитоспроможності, 
аналіз її струκтури та рοзрахοвані 
відпοвідні κοефіцієнти. Запропоновано 
пропозиції щодо оптимізації 
кредитоспроможності підприємства; 
механізм покращення 
кредитоспроможності підприємства та 
заходи необхідні для цього, а також 
методика їх впровадження. 
Ключові слова: фінансовий стан, 



кредитоспроможність, ліквідність, 
управляння, зміцнення, заходи 
підвищення кредитоспроможності. 
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