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РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ  
З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»  

 
Теми Група, прізвище, 

ініціали виконавця 
 

1. Проблемні аспекти та шляхи вдосконалення організації управлінського обліку на підприємстві  
2. Управлінський облік у міжнародних системах обліку: автономна система  
3. Сучасні напрями класифікації витрат в управлінському обліку, їх науково-практичне обґрунтування  
4. Формування моделі управлінського рішення на основі прогнозування витрат в управлінському обліку  
5. Облікове забезпечення процесу управління діловим партнерством підприємства із покупцями   
6. Управлінський облік основних виробничих витрат підприємства: перспективи вдосконалення  
7. Облік і розподіл загальновиробничих витрат підприємства: перспективи вдосконалення  
8. Облік адміністративних витрат на підприємстві: перспективи вдосконалення  
9. Науково-практичне обґрунтування взаємозв’язку калькуляційного обліку із виробничим обліком  
10.Облік та використання процесу калькулювання за повними витратами: вітчизняний і міжнародний досвід   
11. Облік процесу калькулювання за замовленнями  
12. Облік фінансових витрат на промисловому підприємстві  
13. Нормативний метод калькулювання в управлінському обліку  
14. Облік та напрями використання процесу калькулювання за змінними витратами на підприємстві  
15. Аналіз взаємозв’язку обсягу діяльності, витрат і прибутку та його використання в управлінському обліку  
16. Аналіз релевантної облікової інформації для прийняття операційних рішень в управлінському обліку  
17. Аналіз релевантної інформації для оптимізації виробничої програми підприємства в управлінському обліку  
18. Управлінський облік у системі ціноутворення на підприємстві   
19. Бюджетування в управлінському обліку та проблемні аспекти його впровадження на підприємстві  
20. Облік втрат від участі в капіталі: перспективи вдосконалення  
21. Звітність та її види в управлінському обліку  
22. Управлінський облік грошових потоків підприємства  
23. Управлінський облік використання запасів на підприємстві та основні методи управління ними   
24. Облік витрат і доходів від зміни корисності активів: перспективи вдосконалення  
25. Управлінський облік виробництва та формування собівартості готової продукції та послуг  
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26. Цільове калькулювання в управлінському обліку: перспективи його використання в Україні  
27. Реалізація продукції: облік формування собівартості та визнання доходів    
28. Управлінський облік діяльності центру прибутку   
29. Облік доходів і витрат від купівлі-продажу іноземної валюти: перспективи вдосконалення  
30. Науково-практичне обґрунтування доцільності використання проблемного обліку на підприємстві  
31. Трансфертне ціноутворення в управлінському обліку на підприємстві  
32. Облік та використання процесу калькулювання за стандартними витратами на підприємстві  
33. Облік та використання процесу калькулювання на основі діяльності на підприємстві  
34. Облік адміністративних витрат на підприємстві: перспективи вдосконалення  
35. Управлінський облік у міжнародних системах обліку: загальна система  
36. Суть і проблемні аспекти обліку трансакційних витрат на підприємстві  
37. Управлінський облік витрат за економічними елементами та їх взаємозв’язок зі статтями калькуляції.  
38. Управлінський облік матеріальних витрат на підприємстві  
39. Управлінський облік за складовими економічного елементу "Витрати на оплату праці"  
40. Управлінський облік за складовими економічного елементу "Відрахування на соціальні заходи"  
41. Реалізація товарів на підприємстві: облік визнання доходів та формування собівартості   
42. Управлінський облік за складовими економічного елементу "Інші операційні витрати"  
43. Облік втрат від браку та витрат на гарантійний ремонт: перспективи вдосконалення   
44. Облік витрат на дослідження і розробки: перспективи вдосконалення  
45. Управлінський облік діяльності центру витрат    
46. Облік доходів і витрат від реалізації виробничих запасів: перспективи вдосконалення  
47. Облік виникнення і списання сумнівної та безнадійної заборгованостей: перспективи вдосконалення  
48. Управлінський облік діяльності центру доходу  
49. Облік доходів і втрат від курсових різниць на підприємстві: перспективи вдосконалення.  
50. Облік нестач і втрат від псування матеріальних цінностей: перспективи вдосконалення  
51. Науково-практичне обґрунтування доцільності використання систематичного обліку на підприємстві  
52. Калькулювання за процесами в управлінському обліку  
53. Науково-практичне обґрунтування організації управлінського обліку на малому підприємстві  
54. Проблемні аспекти обліку доходів і витрат від спільної діяльності  

55.  Аналіз сучасного ринку програмного забезпечення для вдосконалення організації управлінського обліку на підприємстві  
56. Облік збутових витрат на підприємстві: перспективи вдосконалення  
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57.Сучасні підходи до вибору програмних продуктів для автоматизації обліку розрахунків із контрагентами на ринку: переваги, 
недоліки, перспективи впровадження на підприємстві  

 

58. Професійні організації та програми сертифікації знань із управлінського обліку: досвід та перспективи використання в 
Україні 

 

59. Облік витрат і доходів від переоцінки та списання необоротних активів   
60. Облікове забезпечення процесу управління діловим партнерством підприємства із постачальниками  
61. Облік витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок: перспективи вдосконалення  
62. Управлінський облік у міжнародних системах обліку: інтегрована система  
63. Управлінський облік діяльності центру інвестицій    
64. Управлінський облік за складовими економічного елементу "Амортизація"  

 


