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ВСТУП 
 

Дипломне дослідження є завершальним етапом навчального процесу, 
результатом якого є підготовка та захист кваліфікаційної роботи у формі 
дипломної роботи на засіданні державної атестаційної комісії. Це форма 
підсумкової атестації випускників-бакалаврів, засіб визначення рівня 
підготовки фахівця, розвитку його творчих здібностей, уміння проводити 
самостійні дослідження, що дає право на здобуття кваліфікації бакалавра з 
економіки за напрямом підготовки «Облік і аудит». Випускна робота 
виконується після оволодіння студентами базових теоретичних курсів, які 
формують бакалавра і є продовженням навчального процесу.  

У дипломній роботі студент проводить комплексний аналіз стану різних 
ділянок бухгалтерського обліку підприємства, використовуючи найбільш 
ефективні методи збору даних, розгдядає обгрунтовані пропозиції щодо його 
раціональної побудови за даними літературних джерел, нормативно-правових 
актів та методичних рекомендацій щодо обраної теми дослідження. 

Дипломна робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних 
питань бухгалтерського обліку, повинна містити виклад сучасного стану та 
тенденції розвитку конкретної проблеми. Висновки і пропозиції повинні 
відобразити рівень підготовки студента до ведення самостійних досліджень, 
вміння опрацьовувати організаційні, нормативні і нормативно-методичні 
документи. Незважаючи на те що дипломна робота є самостійним науковим 
дослідженням, вона відноситься до розряду навчально-дослідних робіт. Її 
науковий рівень повинен відповідати програмі навчання. Підготовка такої 
роботи повинна не стільки вирішувати наукові проблеми, скільки служити 
свідченням того, що її автор навчився самостійно вести науковий пошук, 
бачити професійні проблеми та володіє найбільш загальними методами і 
прийомами їх вирішення. 

Дипломна робота є самостійним науковим дослідженням студента, яке має 
на меті: 

– поглиблення теоретичних знань, отриманих за роки навчання, а також 
підготовки студента до самостійної роботи в умовах сучасної економіки; 

– закріплення навичок науково-дослідної та практичної роботи за 
обраною спеціальністю; 

– демонстрацію рівня оволодіння різними методами дослідження при 
вирішенні розроблюваних у дипломній роботі проблем.  

Дипломна робота може бути допущена до захисту за умови, що вона є 
самостійним науковим дослідженням студента, містить виконані теоретичні і 
практичні розробки, висновки щодо діючої практики обліку та аудиту. 

При захисті дипломної роботи студент повинен показати глибокі 
теоретичні та практичні знання з теми дослідження, знання вітчизняної та 
зарубіжної економічної літератури, розуміння сучасного стану бухгалтерського 
обліку та аудиту, вміння застосовувати наукові методи в економічних 
дослідженнях, обгрунтовувати і захищати свої позиції. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 
 

Метою написання дипломної роботи є виявлення рівня теоретичних знань і 
практичних навичок випускника, визначення ступеня його підготовленості до 
самостійної дослідницької і практичної діяльності в сучасних умовах. 

Завданнями дипломної роботи є: 
– теоретичне обгрунтування і розкриття сутності економічних і 

фінансових категорій, виявлення проблем в області бухгалтерського обліку та 
аудиту з обраної теми; 

– проведення аналізу літературних джерел, нормативної бази з 
досліджуваної проблеми, вивчення системи обліку та методики аудиту на 
конкретному підприємстві (в організації); 

– проведення досліджень з методики аудиту за матеріалами конкретного 
підприємства (організації); 

Реалізація мети та завдань обумовлює наступні вимоги до дипломної 
роботи: 

– розвиток навичок самостійної роботи, отриманих за роки навчання, у 
проведенні наукового дослідження за темою; 

– демонстрація уміння застосовувати положення законодавчих, 
нормативних та інструктивних матеріалів з питань, що розглядаються в 
дипломній роботі; 

– вміння дати критичну оцінку літературних джерел і різних поглядів 
вчених і практиків, в т.ч. і зарубіжних, з досліджуваної проблеми; 

– вміння систематизувати і докладно аналізувати дані, отримані при 
обстеженні стану бухгалтерського обліку та аудиту на аналізованому 
підприємстві; 

– вміння в ході виробничої практики зібрати, вивчити і опрацювати 
фактичний матеріал і літературу для написання дипломної роботи. 

Загальні правила виконання студентом дипломної роботи. 
Виконання дипломної роботи включає наступні основні етапи: 
– вибір теми дипломної роботи; 
– складання плану роботи, визначення термінів виконання її окремих 

розділів та узгодження їх з науковим керівником; 
– підбір літературних джерел; 
– вивчення діючих нормативно-правових актів, статистичних збірників з 

обраної теми; 
– вивчення літератури; 
– виклад думки вчених щодо аспектів досліджуваної проблеми, з 

формулюванням своєї думки; 
– підбір матеріалів на підприємстві (в організації), їх аналіз і 

узагальнення на основі існуючих методик; 
– формулювання висновків, пропозицій та рекомендацій за результатами 

проведеного дослідження; 
– обробка даних, зокрема комп'ютерна, виконання розрахунків; 
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– написання та оформлення дипломної роботи, подання окремих 
розділів науковому керівникові для перевірки відповідно до встановлених 
термінів; 

– доопрацювання розділів, підготовка додаткових матеріалів з 
урахуванням зауважень наукового керівника; 

– підготовка випускником доповіді, ілюстративного матеріалу (таблиць, 
графіків і т.п.) до захисту дипломної роботи; 

– захист дипломної роботи на засіданні ДЕК. 
Вибір теми дипломної роботи здійснюється за тематикою, розробленою 

кафедрою обліку і аудиту. Ця тематика складається, виходячи з найбільш 
актуальних питань теорії і практики ведення бухгалтерського обліку та 
проведення аудиту на підприємствах. Тема дипломної роботи може бути 
запропонована студентом, узгоджена з завідувачем кафедрою і включена до 
тематики. Після призначення наукового керівника тема дипломної роботи 
затверджується на засіданні кафедри обліку і аудиту. 

При виборі теми дипломної роботи студент повинен: 
– керуватися своїми науковими інтересами; 
– враховувати досвід, накопичений при написанні курсових робіт, 

наукових доповідей, статей, рефератів; 
– опиратися на знання спеціальної літератури, а також періодичної 

преси за обраною проблемою; 
– орієнтуватися на місце проходження виробничої практики. 
Після вибору і затвердження теми науковий керівник видає студенту 

ЗАВДАННЯ, в якому вказується тема дипломної роботи, перелік питань, які 
підлягають розробці, термін закінчення роботи (додаток А). Після узгодження з 
науковим керівником студент складає КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН підготовки 
дипломної роботи, в якому вказує строки подання для перевірки окремих 
розділів (додаток Б). Календарний план доцільно складати у двох примірниках, 
один з яких залишається у студента, а інший передається науковому 
керівникові. Наявність графіка підготовки дипломної роботи дає можливість 
студенту оптимально організувати свою роботу, а науковому керівникові  - 
здійснювати належний контроль за своєчасним її виконанням. 

  У календарному плані підготовки і написання роботи повинні бути 
відображені наступні етапи роботи та терміни їх виконання: 

– складання первинного варіанту плану дипломної роботи; 
– підбір літературних джерел; 
– вивчення нормативних документів, монографій, періодичних видань; 
– збір та обробка фактичного матеріалу; 
– написання розділів дипломної роботи і передача їх для перевірки 

науковому керівникові; 
– написання «вступу» і «висновків» до дипломної роботи; 
– оформлення дипломної роботи; 
– представлення дипломної роботи на кафедру. 
Завдання і календарний план, підписані науковим керівником і студентом, 

затверджені завідувачем випускової кафедри, при оформленні бакалаврської 
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роботи слід розмістити після титульної сторінки. 
Підбір літератури проводиться студентом самостійно. При цьому студент 

може використовувати предметні і алфавітні каталоги бібліотек, бібліографічні 
довідники, перелік статей, що містяться в останньому за рік номері журналів. 
До алфавітного каталогу студент звертається в тому випадку, коли йому відомі 
прізвища авторів публікацій за темою дипломної роботи. У систематичному 
каталозі студент, обравши тему дослідження, може визначити інших авторів та 
літературу. Крім вивчення монографій вітчизняних і зарубіжних вчених, 
нормативних та інструктивних матеріалів, студент повинен використовувати 
новітню інформацію, що відноситься до теми його дослідження. 

При написанні дипломної роботи студентами повинні бути використані 
статті з журналів «Бухгалтерський облік і аудит», «Облік і фінанси», 
«Бухгалтерський облік у сільському господарстві», «Економіка АПК», «Гроші і 
кредит», «Вісник податкової служби України», статті із збірників наукових 
праць Уманського національного університету садівництва та інших наукових 
закладів. 

Зібраний матеріал необхідно обговорити з науковим керівником, який 
може порекомендувати додаткові джерела інформації. 

Після складання приблизного списку літератури та обговорення його з 
науковим керівником, студент складає ПЛАН дипломної роботи. При розробці 
плану можна використовувати типову структуру економічного дослідження, що 
наведена у відповідних розділах методичних вказівок. У плані повинні бути 
виділені вступ, приблизні назви розділів, підрозділів і висновок. План в 
обов'язковому порядку узгоджується з науковим керівником, який може дати 
зауваження і внести виправлення. В процесі написання дипломної роботи план 
може коригуватися і уточнюватися. 

При роботі над дипломним дослідженням студент зобов'язаний відповідно 
до складеного і погодженого графіка представляти на розгляд науковому 
керівникові окремі розділи роботи. Всі зауваження наукового керівника по 
дипломній роботі повідомляються авторові для внесення ним відповідних 
виправлень. Студент складає АНОТАЦІЮ до дипломної роботи. В анотації 
викладається актуальність теми, короткий зміст розділів дипломної роботи і 
основні висновки. Обсяг анотації становить 1 сторінка. 

Після написання дипломної роботи вона передається науковому 
керівникові, який складає докладний і об'єктивний ВІДГУК (приблизна 
структура відгуку наукового керівника наведена в додатку В). 
 Повністю закінчена і перевірена науковим керівником дипломна робота  
направляється на РЕЦЕНЗІЮ (приблизна структура рецензії наведена в додатку 
Д). Рецензентами можуть бути кваліфіковані фахівці, що працюють у сфері 
виробництва; викладачі інших вузів; співробітники науково-дослідних 
інститутів. Обсяг рецензії складає 2-3 сторінки. У рецензії повинна бути 
вказана актуальність обраної теми, перелік розглянутих питань і практичне 
значення розроблених у дипломній роботі рекомендацій і пропозицій. 
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На дипломну роботу студент отримує ВІДГУК З ПІДПРИЄМСТВА  
(установи, організації), на даних якого виконанан робота (приблизна структура 
відгуку підприємства  наведена в додатку Е). 

В процесі виконання роботи студент повинен регулярно (не менше ніж 
один раз на тиждень) звітуватися перед керівником. У разі невиконання цієї 
вимоги без поважних причин студент може бути відсторонений від виконання 
випускної роботи і представлений до виключення як такий, що не виконує 
навчальної програми. 

На завершальній стадії (останні десять днів навчального графіку, що 
відведений для написання бакалаврської роботи), за умови затвердження 
керівником відповідності роботи завданню на її виконання та стандартам 
оформлення, студент, отримавши супровідні документи (на кафедрі), зшиває 
роботу, підписує її особисто, у керівника, завідувача кафедри. 

Оформлені роботу і супровідні документи подають за день до захисту 
секретарю Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). На захист студент подає 
випускну роботу, демонстраційні листи, супровідні документи. Студент робить 
доповідь тривалістю 7-10 хвилин, відповідає на запитання членів ДЕК, дає 
пояснення щодо зауважень рецензента. Голова ДЕК оголошує виставлені 
оцінки після завершення захисту дипломних робіт звітного робочого дня за 
результатами обговорення з членами ДЕК. 

 
 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ  
 
 2.1. Загальні вимоги 
Випускні роботи слід оформляти відповідно до державного стандарту 

України. Таким стандартом є ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки 
і техніки. Структура і правила оформлення». 

Назва бакалаврської роботи має бути, по можливості, короткою, відповідати 
обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (задачі), вказувати 
на мету роботи, і її завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід 
додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. 

В роботі слід стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати 
досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. 

Роботу подають на рецензію і на захист у вигляді спеціально 
підготовленого рукопису в твердому переплетенні. 

Випускну роботу на вибір студента пишуть від руки або друкують за 
допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 
297 мм) через півтора міжрядкових інтервали. Допускається також використання 
паперу форматів у межах від 203 х 288 до 210 х 297 мм і подання таблиць та 
ілюстрацій на аркушах формату А3.  

Обсяг основного тексту роботи повинен становити не менше 50 
сторінок друкованого тексту. Зазначений вище обсяг роботи має бути при 
друкуванні на папері формату А4 з використанням комп'ютера та шрифтів 
текстового редактора Microsoft Office Word розміру 14 з полуторним 
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міжрядковим інтервалом. 
Текст роботи необхідно друкувати або писати, залишаючи поля таких 

розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм. 
Шрифт друку має бути чітким, стрічка шрифту – чорного кольору 

середньої жирності, щільність тексту дипломної роботи – однаковою. 
Зразок титульного аркуша наведено в додатку Ж. 
Текст основної частини роботи поділяють на розділи та підрозділи. 
Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 

«ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» 
друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів 
друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 
Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або 
більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими 
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу (вирівнювання по 
ширині).  

Відстань між заголовком (за винятком заголовка підрозділу) та текстом 
повинна дорівнювати одному інтервалу. 

Кожну структурну частину роботи (вступ, розділи, висновки, додатки та 
список використаних джерел) слід починати з нової сторінки. 

До основного обсягу роботи, визначеного даними методичними 
вказівками, не вклбчаються додатки, список використаних джерел, таблиці та 
рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених 
елементів дипломної роботи підлягають суцільній нумерації. 

2.2. Нумерація 
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул 

подають арабськими цифрами без знака №. 
Першою сторінкою випускної роботи є титульний аркуш, який включають 

до загальної нумерації сторінок роботи.  
Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні 

частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, 
тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер 
розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера ставлять крапку  і  потім  
друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять 
крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» 
(третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок 
підрозділу. 

Особливості нумерації в роботі ілюстрацій, таблиць та формул наведені в 
подальших підпунктах даного розділу методичних вказівок.  

2.3. Ілюстрації 
Ілюструють роботу, виходячи із певного загального задуму, за ретельно 

продуманим тематичним планом, що дає змогу уникнути ілюстрацій випадкових, 
пов'язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим 
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пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати 
тексту, а текст – ілюстрації. 

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності 
ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис). 
Наприклад: Рис. 2.2. Структура земельних угідь ТОВ "Нива" 

Основними видами ілюстративного матеріалу в роботах є: схема, 
фотографія, діаграма і графік. Приклад оформлення рисунків наведено в 
додатку З. 

2.4. Таблиці 
Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятись у вигляді таблиць. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують 
симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. 
Назву наводять жирним шрифтом. Нумер таблиці, ілюстрації складається із 
двох знаків: перший знак зазначає номер розділу роботи, а другий – порядковий 
номер таблиці (ілюстрації) у даному розділі. 

Приклад побудови таблиці: 
Таблиця 2.2 (номер) 

Назва таблиці 

Головка Заголовки граф 
 Підзаголовки граф  

Рядки (заголовки)    Графи (колонки)  
    

    
Приклад побудови таблиць наведено в додатку З. 
 

2.5. Формули 
При використанні формул слід дотримуватися певних правил. 
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі.  
Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті. 

Інші формули можна не нумерувати. 
Формули в тексті роботи (якщо їх більше однієї) нумерують у межах 

розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 
формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля 
правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, 
наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 

2.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 
При написанні роботи студент повинен посилатися на джерела, матеріали 

або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких 
розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота.  

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером 
за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... 
у працях [1–7]...». 

2.7. Оформлення списку використаних джерел 
Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарата, 
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щомістить бібліографічні описи використаних джерел.  
Зразок оформлення списку використаних джерел наведено в додатку К. 
2.8. Додатки 
Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках 

після списку використаних джерел. Кожен додаток повинен починатися з нової 
сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований зверху малими 
літерами з першої великої симетрично відносно тексту. Посередині рядка над 
заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток » і 
велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 
за винятком літер Г, Ґ,  Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо. 
Один додаток позначається як додаток А. 

При оформленні додатків окремою частиною на титульному аркуші під 
назвою роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ». 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 
підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед 
кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – 
другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах 
кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу додатка 
Д; формула (А.1) – перша формула додатка А. 

  
Відгук на роботу. Не пізніше ніж за десять днів до захисту керівник має видати 

студентові відгук на роботу, який пишеться у довільній формі. У відгуку 
відображається: 

– рівень підготовки автора роботи до виконання ним професійних 
обов'язків у відповідності до кваліфікації; 

– ступінь самостійності при виконанні роботи; уміння працювати з 
літературними джерелами та їх використовувати; новизну поставлених питань та 
оригінальність підходів щодо їх вирішення; рівень оволодіння методикою 
дослідження; повноту та якість виконаних завдань; логічність (послідовність, 
чіткість, несперечливість, аргументованість) і грамотність викладення матеріалу. 

 
 

3. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З ОБЛІКУ І АУДИТУ 
АКТИВІВ, ЗОБОВЯЗАННЯ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 
 

3.1. Перелік тем 
 

1. Облік і аудит необоротних активів 
1 Облік і аудит надходження основних засобів  
2 Облік і аудит вибуття основних засобів  
3 Облік і аудит інших необоротних матеріальних активів  
4 Облік і аудит нематеріальних активів  
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5 Облік і аудит амортизації необоротних активів 
6 Облік і аудит (аналіз) капітального будівництва 
7 Облік і аудит капітальних інвестицій 
8 Облік і аудит довгострокових біологічних активів рослинництва 
9 Облік і аудит довгострокових біологічних активів тваринництва 
10 Облік і аналіз ефективності використання необоротних активів 

2. Облік і аудит (аналіз) запасів 
11 Облік і аудит сировини і матеріалів 
12 Облік і аудит виробничих запасів 
13 Облік і аудит купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів 
14 Облік і аудит палива 
15 Облік і аудит тари й тарних матеріалів 
16 Облік і аудит будівельних матеріалів 
17 Облік і аудит матеріалів, переданих в переробку 
18 Облік і аудит запасних частин 
19 Облік і аудит матеріалів сільськогосподарського призначення (добрива, 

корм, насіння) 
20 Облік і аудит поточних біологічних активів рослинництва 
21 Облік і аудит поточних біологічних активів тваринництва 
22 Облік і аудит малоцінних та швидкозношуваних предметів 
23 Облік і аудит готової продукції 
24 Облік і аудит продукції рослинництва 
25 Облік і аудит продукції тваринництва 
26 Облік і аудит надходження сільськогосподарської продукції 
27 Облік і аудит вибуття сільськогосподарської продукції 
28 Облік і аналіз ефективності використання запасів 

3. Облік і аудит коштів, розрахунків та інших активів 
29 Облік і аудит грошових коштів   
30 Облік і аудит касових операцій    
31 Облік і аудит операцій на рахунках у банках  
32 Облік валютних коштів та операцій в іноземних валютах   
33 Облік і аудит інших коштів 
34 Облік і аудит векселів одержаних 
35 Облік і аудит розрахунків з покупцями та замовниками  
36 Облік і аудит дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями 

та замовниками 
37 Облік і аудит розрахунків за виданими авансами  
38 Облік і аудит розрахунків з підзвітними особами   
39 Облік і аудит розрахунків за претензіями   
40 Облік і аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків   
41 Облік і аудит розрахунків з іншими дебіторами     
42 Облік і аудит резерву сумнівних боргів 

4. Облік і аудит капіталу та забезпечення зобов’язань 
43 Облік і аудит статутного капіталу та розрахунків із засновниками  
44 Облік і аудит пайового капіталу  
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45 Облік і аудит додаткового капіталу  
46 Облік і аудит резервного капіталу  
47 Облік і аудит вилученого та неоплаченого капіталу 

48 Облік і аудит забезпечення майбутніх витрат і платежів 
49 Облік і аудит цільового фінансування і цільових надходжень 

5. Облік і аудит довгострокових і поточних зобов’язань 
50 Облік і аудит довгострокових позик 
51 Облік і аудит короткострокових позик 
52 Облік і аудит довгострокових векселів виданих 
53 Облік і аудит короткострокових векселів виданих 
54 Облік і аудит розрахунків з постачальниками   
55 Облік і аудит розрахунків з підрядниками  
56 Облік і аудит зобов’язань за розрахунками з постачальниками та 

підрядниками   
57 Облік і аудит розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість   
58 Облік і аудит розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних 

осіб   
59 Облік і аудит фіксованого сільськогосподарського податку   
60 Облік і аудит розрахунків з бюджетом по податку на прибуток   
61 Облік і аудит розрахунків за виплатами працівникам  підприємства 
62 Облік і аудит основної заробітної плати  
63 Облік і аудит додаткової заробітної плати та інших заохочувальних й 

компенсаційних виплат 
64 Облік і аудит утримань із заробітної плати працівників 
65 Облік і аудит розрахунків з оплати праці 
66 Облік і аудит розрахунків за соціальним страхуванням 

6. Облік і аудит доходів і результатів діяльності 
67 Облік і аудит доходів основної діяльності    
68 Облік і аудит реалізації сільськогосподарської продукції   
69 Облік і аудит реалізації послуг   
70 Облік і аудит доходів іншої операційної діяльності   
71 Облік і аудит доходів фінансової діяльності   
72 Облік і аудит доходів інвестиційної діяльності   
73 Облік і аудит надзвичайних доходів та витрат   
74 Облік і аудит фінансових результатів   

7. Облік і аудит (аналіз) витрат на виробництво  
і калькуляція собівартості продукції  

75 Облік і аудит (аналіз) витрат і виходу продукції тваринництва 
(свинарства, скотарства, птахівництва, рибництва, вівчарства) 

76 Облік і аудит (аналіз) витрат і виходу продукції рослинництва (за 
видами або групами культур) 

77 Облік і аудит (аналіз) витрат на біологічні перетворення біологічних 
активів тваринництва 

78 Облік і аудит (аналіз) виробництва кормів 
79 Облік і аудит (аналіз) витрат допоміжних виробництв (за видами 
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виробництв) 
80 Облік і аудит браку у виробництві (тільки для промислових підприємств) 
81 Облік і аудит (аналіз) витрат машинно-тракторного парку 
82 . Облік і аудит (аналіз) діяльності обслуговуючих виробництв та 

господарств (за видами виробництв та господарств) 
83 Облік і аудит незавершеного виробництва 
84 
 

Калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) за системою 
«директ-кост» 

85 
 

Калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) за системою  
«стандарт-кост » 

86 
 

Нормативний метод обліку витрат виробництва і калькулювання 
собівартості продукції 

87 Позамовний метод обліку витрат виробництва і калькулювання 
собівартості продукції  

88 Попередільний метод обліку витрат виробництва і калькулювання 
собівартості продукції 

89 Простий метод обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості 
продукції 

90 Облік і аудит (аналіз) витрат по організації виробництва та управлінню 
 Облік і аудит (аналіз) адміністративних та інших операційних витрат 

8. Облік та інвентаризація 
91 Облік та інвентаризація готівкових коштів 
92 Облік та інвентаризація грошових коштів 
93 Облік та інвентаризація розрахунків з покупцями та замовниками 
94 Облік та інвентаризація розрахунків з різними дебіторами 
95 Облік та інвентаризація виробничих запасів 
96 Облік та інвентаризація поточних біологічних активів рослинництва 
97 Облік та інвентаризація поточних біологічних активів тваринництва 
98 Облік та інвентаризація малоцінних та швидкозношуваних предметів 
99 Облік та інвентаризація готової продукції рослинництва 
100 Облік та інвентаризація готової продукції тваринництва 
101 Облік та інвентаризація необоротних основниз засобів  

*Примітка. Список тем є орієнтовним та відкритим і може 
доповнюватися із збереженням загальної ідеології для даних робіт! 

 
3.2.  Вимоги до написання окремих розділів випускної роботи 

 
Вступ – призначено для обґрунтування актуальності теми роботи, 

визначення об'єкта і предмета дослідження, формулювання мети і завдань 
дослідження, опису вибраних методів, наведення даних про апробацію 
результатів і публікації матеріалів дослідження. Рекомендований обсяг вступу 
2–3 сторінки. 

1.1. Економічна сутність об’єкта дослідження. Економічна сутність 
об'єкта дослідження містить питання економічної теорії з обраної теми. Тут 
необхідно показати економічну природу об'єкта дослідження, його 
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господарське значення, визначити роль і сутність, розкрити значення і 
важливість правильної організації обліку, контролю і аудиту з даної теми в 
сучасних умовах. Далі необхідно зробити огляд літератури, який відображає 
методичні основи наукової роботи студента, характеризує стан розробки 
обраної теми на сучасному етапі розвитку економічної науки.   

Проводячи огляд літератури, необхідно описати теоретичні дослідження з 
обраної тематики, вказати прізвища та ініціали авторів, чий внесок у розробку 
проблеми найбільш відчутний і які згадуються в роботі (з посиланнями в 
квадратних дужках на номери джерел у списку літератури). Теоретична частина 
має відображати сучасні дослідження з обраної тематики, в тому числі 
дослідження науковців у рік написання дипломної роботи.   

1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту об’єкта 
дослідження. Узагальнюється нормативно-правова база, яка регламентує облік і 
аудит об'єкта дослідження. Тут слід навести визначення, визнання, оцінку, склад, 
класифікацію активів, зобов’язань, власного капіталу (за обраною темою) тощо з 
посиланням на конкретний нормативно-правовий акт, рекомендації тощо.  
Обов’язково навести інформацію щодо особливостей відображення об’єкта обліку 
у фінансовій, статистичній чи іншій звітності, особливостей його оцінки з 
посиланням на відповідний нормативний акт. 

1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства, на базі якого 
виконується дипломна робота, включає: назву підприємства, юридичний статус, 
форму власності, виробничу структуру, склад і функції апарату управління 
підприємством, основні показники його діяльності за досліджуваний період, їх 
короткий порівняльний аналіз. Таблиця фінансово-економічних показників 
повинна містити інформацію за три звітних років. Аналіз цих показників 
проводитися шляхом розрахунку  абсолютних і відносних відхилень по 
відношенню до базового або проміжного року.  

Написання аналітичної частини (пояснення до цифрового матеріалу) слід 
розпочати з характеристики його інформаційного забезпечення, розкрити зміст 
фінансової, статистичної звітності, облікової та позаоблікової інформації, дані 
яких конкретно використовувалися при цьому. Потім за фактичними даними  
підприємства слід проаналізувати наявність основних ресурсів підприємства 
(земельних, необоротних, оборотних, трудових, фінансових) та ефективність їх 
використання з допомогою методів фінансового аналізу та статистики. 
Вивчаючи господарську діяльність підприємства (установи, організації), на 
матеріалах якого ґрунтується дипломна робота, студент  оцінює його 
фінансово-економічний стан, розраховуючи коефіцієнти, що його 
характеризують. 

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 20 – 25 % загального 
обсягу випускної роботи. 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві. У даному підрозділі слід 
висвітлити фактичний стан облікової роботи на підприємстві: форму обліку, 
організацію бухгалтерської служби (в структурних підрозділах та в бухгалтерії 
– склад бухгалтерії та розподіл службових обов’язків між працівниками 
бухгалтерії); забезпеченість первинними та зведеними документами, регістрами 
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аналітичного та синтетичного обліку, комп’ютерною технікою та 
ліцензованими програмами з бухгалтерського обліку; наявність службових 
інструкцій для кожного працівника бухгалтерії та договорів про матеріальну 
відповідальність з матеріально-відповідальними особами підприємства, 
наказом керівника про склад матеріально-відповідальних осіб тощо); ою 
документобоігу. Особлива увага має бути приділена обліковій політиці, яка 
прийнята підприємством щодо об'єкта дослідження. 

2.2. Первинний облік об’єкта дослідження. У цьому підрозділі слід 
описати порядок заповнення усіх первинних та зведених документів, які 
використовуються на підприємстві для обліку руху об'єкта дослідження 
(надходження і вибуття) з вказівкою конкретно особи, які відповідає за 
складання, підпис документа, порядок реєстрації та передачі для подальшого 
проходження. Обов’язково вказати які реквізити первинного документа 
заповнюються на підприємстві, а які – ні. У кінці розділу зробити висновок про 
відповідність ведення первинного обліку об'єкта дослідження на підприємстві 
нормативним матеріалам. 

2.3. Синтетичний та аналітичний облік об'єкта дослідження. Описати 
порядок заповнення регістрів синтетичного і аналітичного обліку об'єкта 
дослідження з вказівкою їх назви і номерів форм. Навести кореспонденцію 
рахунків по дебету і кредиту рахунка об'єкта дослідження з визначенням 
господарської операції, яка відбулася на підприємстві за звітний рік. 
Відобразити порядок заповнення Головної книги в частині синтетичного 
рахунка (субрахунка) з обліку об'єкта дослідження. До дипломної роботи слід 
додати копії виписок з регістрів аналітичного в синтетичного обліку об’єкта 
обліку за період, у якому було найбільше господарських операцій. 

Обсяг другого розділу – у межах 40-45 % загального обсягу випускної 
роботи. 

З теоретичної точки зору студент в третьому розділі «Методика 
проведення аудиту об’єкта дослідження» зобов’язаний вказати методику 
здійснення аудиторської перевірки конкретного питання на підприємстві та 
вивчити діючі на ньому методи контролю та аудиту, порядок їх проведення. 

3.1 Мета, завдання та джерела інформації аудиту об’єкта дослідження.  
Необхідно визначити мету аудиту об’єкта дослідження та сформулювати 
завдання, за допомогою яких вона буде досягнута; вказати джерела інформації 
аудиторської перевірки. 

3.2 Планування аудиторської перевірки об’єкта дослідження. 
Формується загальна стратегія аудиторської перевірки, розглядаються етапи 
планування аудиту об’єкта дослідження (наочно матеріал представляється у 
вигляді алгоритмів, таблиць, схем). Слід звернути особливу увагу на складання 
плану, програми аудиту та бюджету часу. Вказані робочі документи аудитора 
повинні бути взаємопов’язаними. 

3.3 Методика аудиту об’єкта дослідження. Виходячи із поставлених 
завдань, необхідно обґрунтувати послідовність проведення аудиту, розкрити 
конкретні аудиторські процедури щодо об’єкту аудиту, відобразити методику 
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отримання аудиторських доказів загалом відповідно до теми дослідження з 
орієнтацією на національні нормативні документи з аудиту. 

При відображенні методики проведення аудиту необхідно: 
– на конкретних прикладах діяльності підприємства дати опис різних 

методів збору аудиторських доказів (спостереження за інвентаризацією або 
участь у ній, спостереження за виконанням господарських операцій, 
опитування, підтвердження, перевірка документів клієнта, перевірка 
документів, отриманих від "третіх осіб", арифметична перевірка, проведення 
аналізу, контроль відображення бухгалтерських записів на рахунках і в 
облікових регістрах); 

– відобразити написання основних контрольних процедур для виявлення 
можливих порушень по темі дипломної роботи (найменування контрольно 
процедури, мета проведення контрольної процедури, перелік джерел, необхідні 
для проведення контрольних процедур, опис техніки виконання контрольних 
процедур, опис форми подання результатів проведеної процедури). 

Якщо облік на даному підприємстві автоматизований, то в даний розділ 
дипломної роботи можна включити окремим питанням – «Особливості 
проведення аудиту в умовах комп'ютерної обробки даних», який можна 
розглянути за наступними напрямками: 

– переваги застосування комп'ютерної техніки при проведенні аудиту; 
– основні умови, виконання яких необхідне для використання комп'ютерів 

у діяльності аудиторів; 
– програмне забезпечення аудиту; 
– особливості організації та вимоги до аудиту в умовах комп'ютерної 

обробки даних; 
– зловживання в умовах комп'ютерної обробки даних; 
– проблеми комп'ютерного аудиту; 
– послідовність процесу аудиторського контролю в умовах автоматизації; 
– основні види ризиків, пов'язаних з системою комп'ютерної обробки 

даних, методів збору аудиторських доказів. 
Розробка методики аудиту може бути представлена в дипломній роботі у 

вигляді:  
– класифікатора можливих порушень по темі дипломної роботи; 
– анкети або тестів у вигляді таблиці з варіантами відповідей і висновків; 
– блок-схеми послідовності, методики та інформаційної бази аудиту за 

темою дипломної роботи; 
– економічного алгоритму постановки завдання з проведення аудиту в 

умовах автоматизованого ведення обліку. 
Обсяг третього розділу – 30–35 % загального обсягу роботи. 
У висновках необхідно відобразити висновки за розділами роботи, які 

можуть включати відповідність фактичного стану обліку (первинного, 
аналітичного, синтетичного) обліку, передбаченого нормативними актами, 
рекомендаціями тощо; розробку економічних алгоритмів послідовності та 
методики аудиту грошових коштів; відображення системи контролю в умовах 
автоматизації. 
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Список використаних джерел слід розміщувати одним із наступних 
способів:  
 у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і 

рекомендований при написанні робіт);  
 в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;  
 у хронологічному порядку. 

Загальна кількість літературних джерел використаних у роботі повинна 
бути не меншою 30–40 джерел. 

 

Додатки 
 

До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал: 
 проміжні розрахунки; 
 таблиці допоміжних цифрових даних; 
 інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на 

ЕОМ, розроблених у роботі; 
 допоміжні ілюстрації. 

  
 

3.3. Приклади планів випускних робіт 
 

1. ОБЛІК І АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ (ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ 
АКТИВІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, 
ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ)  

1.1. Економічний зміст, визнання та оцінка основних засобів 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту основних 

засобів 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік основних засобів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
3.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аудиту основних 

засобів 
3.2. Планування аудиторської перевірки основних засобів 
3.3. Методика проведення аудиту основних засобів 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ 
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НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ  
1.1. Економічний зміст амортизації необоротних активів 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту амортизації 

необоротних активів 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ 
АКТИВІВ  

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Порядок нарахування та документальне оформлення амортизації 

необоротних активів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік амортизації необоротних 

активів 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ 

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
3.1. Мета, завдання та джерела інформації 
3.2. Планування аудиту амортизації необоротних активів 
3.3. Методика аудиту амортизації необоротних активів 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

2. ОБЛІК І АУДИТ ЗАПАСІВ  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ (ВИРОБНИЧИХ 

ЗАПАСІВ, ПБА, МШП, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ)  
1.1. Економічний зміст, класифікація, завдання обліку запасів та 

методи їх оцінки 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту запасів 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства 

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАПАСІВ (ВИРОБНИЧИХ 
ЗАПАСІВ, ПБА, МШП, ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ)  

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік виробничих запасів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗАПАСІВ 
(ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ, ПБА, МШП, ГОТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ)  

3.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аудиту запасів 
3.2. Планування аудиторської перевірки запасів 
3.3. Методика проведення аудиту запасів  

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
3. ОБЛІК І АУДИТ КОШТІВ, РОЗРАХУНКІВ ТА ІНШИХ АКТИВІВ 
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ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ (ГОТІВКИ, КОШТІВ НА ПОТОЧНИХ ТА ІНШИХ 
РАХУНКАХ) 

1.1. Економічна сутність грошових коштів як об’єкта обліку і аудиту 
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту грошових коштів 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства 

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ (ГОТІВКИ, 
КОШТІВ НА ПОТОЧНИХ ТА ІНШИХ РАХУНКАХ) 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік грошових коштів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
(ГОТІВКИ, КОШТІВ НА ПОТОЧНИХ ТА ІНШИХ 
РАХУНКАХ) 

3.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аудиту грошових 
коштів 

3.2. Планування аудиторської перевірки грошових коштів 
3.3. Методика аудиту грошових коштів 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ  

1.1. Економічний зміст розрахунків як об’єкта обліку і аудиту 
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту розрахунків 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства 

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ  
2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Визнання, оцінка та документальне оформлення розрахунків на 

підприємстві 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ 
3.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аудиту 

розрахунків  
3.2. Планування аудиторської перевірки розрахунків  
3.3. Методика аудиту розрахунків  

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
4. ОБЛІК І АУДИТ КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ СТАТУТНОГО 
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КАПІТАЛУ 
1.1. Економічний зміст та функції статутного капіталу 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту статутного 

капіталу 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТА 
РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАСНОВНИКАМИ 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Порядок формування та зміни складу і розміру статутного 

капіталу, їх документальне оформлення 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік статутного капіталу та 

розрахунків із засновниками 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ СТАТУТНОГО 

КАПІТАЛУ ТА РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАСНОВНИКАМИ 
3.1. Мета, завдання та джерела інформації 
3.2. Планування аудиту статутного капіталу 
3.3. Методика аудиту статутного капіталу та розрахунків із 

засновниками 
ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ  
1.1. Економічний зміст майбутніх витрат і платежів 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту майбутніх 

витрат і платежів 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ 
ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Порядок формування забезпечення майбутніх витрат і платежів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ 
3.1. Мета, завдання та джерела інформації 
3.2. Планування аудиту забезпечення майбутніх витрат і платежів 
3.3. Методика аудиту забезпечення майбутніх витрат і платежів 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
ВСТУП 



 

 

22 

 
 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ЦІЛЬОВОГО 
ФІНАНСУВАННЯ І ЦІЛЬВИХ НАДХОДЖЕНЬ 

1.1. Економічний зміст цільового фінансування і цільових 
надходжень 

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту цільового 
фінансування і цільових надходжень 

1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  
РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ І 

ЦІЛЬВИХ НАДХОДЖЕНЬ 
2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік коштів цільового фінансування і цільових 

надходжень 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік цільового фінансування і 

цільових надходжень 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЦІЛЬОВОГО 

ФІНАНСУВАННЯ І ЦІЛЬВИХ НАДХОДЖЕНЬ 
3.1. Мета, завдання та джерела інформації 
3.2. Планування аудиту цільового фінансування і цільових 

надходжень 
3.3. Методика аудиту цільового фінансування і цільових надходжень 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

  
5. ОБЛІК І АУДИТ ДОВГОСТРОКОВИХ І ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ 

ДОВГОСТРОКОВИХ (ПОТОЧНИХ) ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
1.1. Економічний зміст довгострокових (поточних) зобов’язань 
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту довгострокових 

(поточних) зобов’язань 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства 

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ 
(ПОТОЧНИХ) ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Визнання, оцінка та документальне оформлення довгострокових 

(поточних) зобов’язань 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових (поточних) 

зобов’язань 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДОВГОСТРОКОВИХ 

(ПОТОЧНИХ) ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
3.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аудиту 

довгострокових (поточних) зобов’язань 
3.2. Планування аудиторської перевірки довгострокових (поточних) 

зобов’язань 
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3.3. Методика аудиту довгострокових (поточних) зобов’язань 
ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ 

ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ 
1.1. Сутність розрахунків за виплатами працівникам в сучасних 

умовах господарювання 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту розрахунків 

за виплатами працівникам 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан бази дослідження  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ   
2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Первинний і зведений облік розрахунків за виплатами 

працівникам   
2.3. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків за виплатами 

працівникам   
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА 

ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ 
3.1. Мета, завдання та джерела аудиту розрахунків за виплатами 

працівникам   
3.2. Планування аудиторської перевірки розрахунків за виплатами 

працівникам   
3.3. Методика аудиту розрахунків за виплатами працівникам   

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНОЇ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПІДПРИЄМСТВА 
1.1. Економічна суть, види та форми оплати праці 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту основної 

заробітної плати підприємства 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан бази дослідження  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПІДПРИЄМСТВА 
2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Первинний і зведений облік основної заробітної плати 
2.3. Синтетичний і аналітичний облік основної заробітної плати 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНОЇ 
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту основної заробітної плати 
3.2. Планування аудиторської перевірки основної заробітної плати  
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3.3. Методика аудиту основної заробітної плати 
ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДОДАТКОВОЇ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ Й 
КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Склад додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат 

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту додаткової 
заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних 
виплат 

1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан бази дослідження  
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ 

ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ Й КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ 
2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Первинний і зведений облік додаткової заробітної плати та 

інших заохочувальних й компенсаційних виплат підприємства 
2.3. Синтетичний і аналітичний облік додаткової заробітної плати та 

інших заохочувальних й компенсаційних виплат підприємства 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДОДАТКОВОЇ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ Й 
КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту додаткової заробітної плати 
та інших заохочувальних й компенсаційних виплат 
підприємства 

3.2. Планування аудиторської перевірки додаткової заробітної плати 
та інших заохочувальних й компенсаційних виплат 
підприємства 

3.3. Методика аудиту додаткової заробітної плати та інших 
заохочувальних й компенсаційних виплат підприємства 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ УТРИМАНЬ ІЗ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ 
1.1. Види утримань із заробітної плати працівників 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту утримань із 

заробітної плати працівників 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан бази дослідження  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ 
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2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Порядок здійснення  утримань із заробітної плати працівників 
2.3. Синтетичний і аналітичний облік утримань із заробітної плати 

працівників 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ УТРИМАНЬ ІЗ 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ 
3.1. Мета, завдання та джерела аудиту утримань із заробітної плати 

працівників підприємства 
3.2. Планування аудиторської перевірки утримань із заробітної 

плати працівників підприємства 
3.3. Методика аудиту утримань із заробітної плати працівників 

підприємства 
ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 
1.1. Сутність та значення розрахунків з оплати праці в діяльності 

підприємства 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту розрахунків з 

оплати праці 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан бази дослідження  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 
2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Первинний облік розрахунків з оплати праці  
2.3. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці  

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З 
ОПЛАТИ ПРАЦІ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту розрахунків з оплати праці 
3.2. Планування аудиторської перевірки розрахунків з оплати праці  
3.3. Методика аудиту розрахунків з оплати праці  

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ 

ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ 
1.1. Економічна сутність загальнообов'язкового державного 

соціального страхування 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту розрахунків 

за соціальним страхуванням 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан бази дослідження  



 

 

26 

 
 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ 
2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Документальне оформлення операцій з обліку розрахунків за 

соціальним страхуванням 
2.3. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків за соціальним 

страхуванням 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА 

СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ 
3.1. Мета, завдання та джерела аудиту розрахунків за соціальним 

страхуванням 
3.2. Планування аудиторської перевірки розрахунків за соціальним 

страхуванням 
3.3. Методика аудиту розрахунків за соціальним страхуванням 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
6. ОБЛІК І АУДИТ ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДОХОДІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 
1.1. Економічна сутність доходів підприємства, їх класифікація та 

особливості формування 
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту доходів 

підприємства 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства 

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 
2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Визнання, оцінка та документальне та документальне 

забезпечення доходів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік доходів 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ 
3.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аудиту доходів 

підприємства 
3.2. Планування аудиторської перевірки доходів підприємства  
3.3. Методика аудиту довгострокових доходів підприємства 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

  7. ОБЛІК І АУДИТ (АНАЛІЗ) ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ   
ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ І ВИХОДУ 
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА  
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1.1. Економічний зміст витрат виробництва продукції тваринництва, як 
об’єкта обліку і аудиту  

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту витрат 
виробництва продукції тваринництва 

1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік витрат і виходу продукції тваринництва 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат і виходу продукції 

тваринництва 
РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 

Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ І ВИХОДУ 
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат і виходу продукції 
тваринництва 

3.2. Планування аудиторської перевірки витрат і виходу продукції 
тваринництва 

3.3. Методика аудиту витрат і виходу продукції тваринництва  
Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ 
ТВАРИННИЦТВА 

3.1. Рівень та динаміка виробництва продукції тваринництва 
3.2. Аналіз показників ефективності виробництва продукції тваринництва 
3.3. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції 

тваринництва 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 

  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ І ВИХОДУ 
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 

1.1. Економічний зміст витрат виробництва продукції рослинництва 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту витрат 

виробництва продукції рослинництва 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 
2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік витрат і виходу продукції рослинництва 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат і виходу продукції 

рослинництва 
РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 
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Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ І ВИХОДУ 
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат і виходу продукції 
рослинництва 

3.2. Планування аудиторської перевірки витрат і виходу продукції 
рослинництва 

3.3. .Методика аудиту витрат і виходу продукції рослинництва 
 

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ 
РОСЛИННИЦТВА 

3.1. Рівень та динаміка виробництва продукції рослинництва 
3.2. Аналіз показників ефективності виробництва продукції 

рослинництва 
3.3. Напрямки підвищення ефективності виробництва продукції 

рослинництва 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ НА 
БІОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА 

1.1. Економічний зміст витрат на біологічні перетворення біологічних 
активів тваринництва 

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту витрат на 
біологічні перетворення біологічних активів тваринництва 

1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ НА БІОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік витрат на біологічні перетворення біологічних 

активів тваринництва 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат на біологічні перетворення 

біологічних активів тваринництва 
РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 

Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИТРАТ НА 
БІОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат на біологічні перетворення 
біологічних активів тваринництва 

3.2. Планування аудиторської перевірки витрат на біологічні 
перетворення біологічних активів тваринництва 

3.3. . Методика аудиту витрат на біологічні перетворення біологічних 
активів тваринництва  

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 
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ТВАРИННИЦТВА 
3.1. Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів 

підприємства 
3.2. Аналіз оборотності оборотних активів підприємства 
3.3. Шляхи прискорення оборотності оборотних активів підприємства  

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЦТВА 
КОРМІВ 

1.1. Економічний зміст витрат виробництва кормів 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту виробництва 

кормів 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2.  ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ 
2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік виробництва кормів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік виробництва кормів 

РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 
Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту виробництва кормів  
3.2. Планування аудиторської перевірки виробництва кормів 
3.3. Методика аудиту виробництва кормів  

 
Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ 

3.1. Рівень та динаміка виробництва кормів 
3.2. Аналіз показників ефективності виробництва кормів 
3.3. Напрямки підвищення ефективності виробництва кормів  

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
 ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ 
ДОПОМІЖНИХ  ВИРОБНИЦТВ 

1.1. Економічний зміст витрат та види допоміжних виробництв 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту витрат 

допоміжних виробництв 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. . ОБЛІК ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ 
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2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік витрат допоміжних виробництв 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат допоміжних виробництв  

РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 
Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИТРАТ 
ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат допоміжних виробництв 
3.2. Планування аудиторської перевірки витрат допоміжних виробництв 
3.3. Методика аудиту витрат допоміжних виробництв 

 
Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ І ПОСЛУГ ДОПОМІЖНИХ 
ВИРОБНИЦТВ 

3.1. Аналіз структури витрат і складу допоміжного виробництва 
3.2. Аналіз показників ефективності використання допоміжних 

виробництв 
3.3. 

 
Шляхи підвищення ефективності використання допоміжних 
виробництв 

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ БРАКУ У 
ВИРОБНИЦТВІ   

1.1. Економічний зміст браку у виробництві 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту браку у 

виробництві  
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. . ОБЛІК БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ   
2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік витрат браку у виробництві 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік браку у виробництві  

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ БРАКУ У ВИРОБНИЦТВІ   
3.1. Мета, завдання та джерела аудиту браку у виробництві 
3.2. Планування аудиторської перевірки браку у виробництві 
3.3. Методика аудиту браку у виробництві  

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ  
  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ   

1.1. Економічний зміст витрат машинно-тракторного парку 
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1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту витрат машинно-
тракторного парку 

1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  
РОЗДІЛ 2.  ОБЛІК ВИТРАТ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік витрат машинно-тракторного парку 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат машинно-тракторного 

парку  
РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 

Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИТРАТ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат машинно-тракторного 
парку 

3.2. Планування аудиторської перевірки витрат машинно-тракторного 
парку 

3.3. Методика аудиту витрат машинно-тракторного парку 
 

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ МАШИНО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ 
3.1. Аналіз наявності, складу і структури машино - тракторного парку 
3.2. Аналіз показників ефективнисті використання машино - тракторного 

парку 
3.3. 

 
Напрямки підвищення ефективності використання машино - 
тракторного парку 

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ  

  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОБСЛУГОВУЮЧИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ГОСПОДАРСТВ  ВИРОБНИЦТВ 

1.1. Економічний зміст витрат та види обслуговуючих виробництв і 
господарств   

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту діяльності 
обслуговуючих виробництв та господарств   

1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ ОБСЛУГОВУЮЧИХ ВИРОБНИЦТВ ТА 
ГОСПОДАРСТВ   

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік діяльності обслуговуючих виробництв та 

господарств   
2.3. Синтетичний та аналітичний облік діяльності обслуговуючих 

виробництв та господарств   
РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 

Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ 
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ОБСЛУГОВУЮЧИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ГОСПОДАРСТВ   
3.1. Мета, завдання та джерела аудиту діяльності обслуговуючих 

виробництв та господарств   
3.2. Планування аудиторської перевірки діяльності обслуговуючих 

виробництв та господарств   
3.3. Планування аудиторської перевірки діяльності обслуговуючих 

виробництв та господарств   
 

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОБСЛУГОВУЮЧИХ 
ВИРОБНИЦТВ ТА ГОСПОДАРСТВ 

3.1. Аналіз витрат і доходів обслуговуючих виробництв 
3.2. Аналіз показників ефективності діяльності обслуговуючих 

виробництв 
3.3. 

 
Напрямки підвищення ефективності діяльності обслуговуючих 
виробництв 

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 

  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ НЕЗАВЕРШЕНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

1.1. Економічний зміст витрат незавершеного виробництва 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту незавершеного 

виробництва 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА 
2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік незавершеного виробництва 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік незавершеного виробництва  

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ НЕЗАВЕРШЕНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту незавершеного виробництва 
3.2. Планування аудиторської перевірки незавершеного виробництва 
3.3. Методика аудиту незавершеного виробництва  

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 

  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ЗА СИСТЕМОЮ «ДИРЕКТ-КОСТ» 

1.1. Економічний зміст та класифікація витрат 
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1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА 
СИСТЕМОЮ «ДИРЕКТ-КОСТ» 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Облік постійних та змінних витрат 
2.3. Калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг)  

РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 
Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИРАТ 
ДІЯЛЬНОСТІ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА СИСТЕМОЮ 
«ДИРЕКТ-КОСТ» 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат 
3.2. Планування і методика аудиту витрат діяльності 
3.3. Планування і методика аудиту собівартості продукції (робіт і послуг) 

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 
СОБІВАРТОСТІ ЗА СИСТЕМОЮ «ДИРЕКТ-КОСТ» 

3.1. Аналіз постійних та змінних витрат 
3.2. Аналіз собівартості продукції за її показниками 
3.3. Напрямки зниження витрат і собівартості продукції  

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ  

  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ЗА СИСТЕМОЮ «СТАНДАРТ-КОСТ» 

1.1. Економічний зміст та класифікація витрат 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА 
СИСТЕМОЮ «СТАНДАРТ-КОСТ» 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Облік стандартних витрат і відхилень від стандартів 
2.3. Калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг)  

РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 
Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИРАТ 
ДІЯЛЬНОСТІ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА СИСТЕМОЮ 
«СТАНДАРТ -КОСТ» 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат 
3.2. Планування і методика аудиту витрат діяльності 
3.3.  Планування і методика аудиту собівартості продукції (робіт і послуг) 

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ 
СОБІВАРТОСТІ ЗА СИСТЕМОЮ «СТАНДАРТ -КОСТ» 

3.1. Аналіз витрат діяльності 
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3.2. Аналіз собівартості продукції за її показниками 
3.3. Напрямки зниження витрат і собівартості продукції  

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ  

  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ПРИ НОРМАТИВНОМУ МЕТОДІ ОБЛІКУ ВИТРАТ 

1.1. Поняття собівартості і методи її калькулювання 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат і калькулювання 

собівартості 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА 
НОРМАТИВНИМ МЕТОДОМ  

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Облік нормативних витрат і відхилень від нормативів 
2.3. Калькулювання собівартості продукції  

РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 
Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИТРАТ 
ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат 
3.2. Планування і методика аудиту витрат виробництва 
3.3. Планування і методика аудиту собівартості продукції  

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І 
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

3.1. Аналіз витрат діяльності 
3.2. Аналіз собівартості продукції за її показниками 
3.3. Напрямки зниження витрат і собівартості продукції  

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 

  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ПРИ ПОЗАМОВНОМУ МЕТОДІ ОБЛІКУ ВИТРАТ 

1.1. Поняття собівартості і методи її калькулювання 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат і калькулювання 

собівартості 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА 
ПОЗАМОВНИМ МЕТОДОМ  

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Облік витрат виробництва 
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2.3. Калькулювання собівартості продукції  
РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 

Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИТРАТ 
ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат 
3.2. Планування і методика аудиту витрат виробництва 
3.3. Планування і методика аудиту собівартості продукції  

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І 
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

3.1. Аналіз витрат діяльності 
3.2. Аналіз собівартості продукції за її показниками 
3.3. Напрямки зниження витрат і собівартості продукції 

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 

  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ПРИ ПОПЕРЕДІЛЬНОМУ МЕТОДІ ОБЛІКУ ВИТРАТ 

1.1. Поняття собівартості і методи її калькулювання 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат і калькулювання 

собівартості 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА 
ПОПЕРЕДІЛЬНИМ МЕТОДОМ  

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Облік витрат виробництва 
2.3. Калькулювання собівартості продукції  

РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 
Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИТРАТ 
ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат 
3.2. Планування і методика аудиту витрат виробництва 
3.3. Планування і методика аудиту собівартості продукції  

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І 
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

3.1. Аналіз витрат діяльності 
3.2. Аналіз собівартості продукції за її показниками 
3.3. Напрямки зниження витрат і собівартості продукції  

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 

  
ВСТУП 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ПРОДУКЦІЇ ПРИ ПРОСТОМУ МЕТОДІ ОБЛІКУ ВИТРАТ 

1.1. Поняття собівартості і методи її калькулювання 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат і калькулювання 

собівартості 
1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗА 
ПРОСТИМ МЕТОДОМ  

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Облік витрат виробництва 
2.3. Калькулювання собівартості продукції  

РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 
Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИТРАТ 
ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат 
3.2. Планування і методика аудиту витрат виробництва 
3.3. Планування і методика аудиту собівартості продукції  

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І 
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ 

3.1. Аналіз витрат діяльності 
3.2. Аналіз собівартості продукції за її показниками 
3.3. Напрямки зниження витрат і собівартості продукції  

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ  

  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ ПО 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЮ 

1.1. Економічний зміст та методи розподілу витрат по організації 
виробництва та управлінню 

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту витрат по 
організації виробництва та управлінню і 

1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  
РОЗДІЛ 2. ОБЛІКУ ВИТРАТ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА 
УПРАВЛІННЮ 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік витрат  по організації виробництва та управлінню 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік витрат по організації виробництва 

та управлінню та їх розподіл 
РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 

Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИТРАТ ПО 
ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЮ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат по організації виробництва 
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та управлінню 
3.2. Планування аудиторської перевірки витрат по організації 

виробництва та управлінню 
3.3. Методика аудиту витрат по організації виробництва та управлінню  

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИТРАТ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 
ТА УПРАВЛІННЮ 

3.1. Аналіз складу, структури і динаміки витрат по організації 
виробництва  і управління 

3.2. Аналіз розподілу витрат по організації виробництва та управлінню 
3.3. 

 
Напрямки зниження витрат по організації виробництва та 
управлінню 

ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 

  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 

1.1. Економічний зміст та види адміністративних та інших операційних 
витрат 

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту 
адміністративних та інших операційних витрат 

1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства  
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 

2.1. Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний облік адміністративних та інших операційних витрат 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік адміністративних та інших 

операційних витрат 
РОЗДІЛ 3. (за вибором студента) 

Варіант 1. РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ІНШИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту адміністративних та інших 
операційних витрат 

3.2. Планування аудиторської перевірки адміністративних та інших 
операційних витрат 

3.3. Методика аудиту адміністративних та інших операційних витрат 
 

Варіант 2. РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНИХ ІНШИХ 
ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

3.1. Аналіз складу і динаміки адміністративних та інших операційних 
витрат  

3.2. Факторний аналіз адміністративних та інших операційних витрат  
3.3. Напрямки зниження адміністративних та інших операційних витрат  
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ВИСНОВКИ 
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
  ДОДАТКИ  
 

8. ОБЛІК ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ (КОШТІВ, РОЗРАХУНКІВ, 
ЗАПАСІВ) 

1.1. Економічний зміст, визнання та оцінка необоротних активів 

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та інвентаризації 
необоротних активів 

1.3. Ресурси та фінансово-економічний стан підприємства 

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
(КОШТІВ, РОЗРАХУНКІВ, ЗАПАСІВ) 

2.1 Стан облікової роботи на підприємстві 
2.2. Первинний та зведений облік необоротних активів 
2.3. Синтетичний і аналітичний облік необоротних активів 

РОЗДІЛ 3. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ (КОШТІВ, 
РОЗРАХУНКІВ, ЗАПАСІВ) 

3.1. Порядок проведення та види інвентаризації необоротних активів  

3.2. Документальне забезпечення інвентаризації необоротних 
активів 

3.3. Відображення результатів інвентаризації необоротних активів в 
обліку 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
 

4. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З ОБЛІКУ І АУДИТУ  У ТОРГІВЛІ 
 

4.1.  Перелік тем 
 

1 Облік та аудит (контроль) операцій з наявності та придбання товарів на 
підприємствах оптової торгівлі 

2 Облік та аудит (контроль) операцій з наявності та придбання товарів на 
підприємствах роздрібної торгівлі 

3 Облік та аудит (контроль) реалізації товарів на підприємствах оптової 
торгівлі 

4 Облік та аудит (контроль) реалізації товарів на підприємствах роздрібної 
торгівлі 

5 Облік та аудит (контроль) витрат обігу 
6 Облік та аудит (контроль) транспортно-заготівельних витрат 
7 Облік та аудит (контроль) витрат на рекламу товарів 
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8 Облік та аудит ліцензування торгівельної діяльності 
9 Облік та аудит патентування торгівельної діяльності 
10 Облік та аудит формування фінансових результатів торгового 

підприємства 
11 Облік та аудит (інвентаризація, контроль) товарних запасів торгового 

підприємства 
12 Облік та аудит (контроль) розрахунків за претензіями на підприємствах 

торгівлі 
13 Облік та аудит переоцінки товарних запасів 
14 Облік та інвентаризація тари під товарами 
15 Облік та аудит (контроль) торгівельних націнок 
16 Облік та аудит (контроль) товарів проданих у кредит 
17 Облік та аудит (контроль) торгово-посередницьких операцій та товарів 

на комісії 
18 Облік та аудит (контроль) товарів за консигнаційними операціями 
19 Облік та аудит (контроль) реалізації товарів транзитом 
20 Облік та аудит (контроль) торгових знижок 
21 Облік та аудит (контроль) торгівлі товарами поштою 
22 Облік та аудит (контроль) товарних операцій в спеціалізованих торгових 

підприємствах (в автосалонах,  аптеках, ювелірних магазинах) 
23 Облік та аудит (контроль) товарних операцій в продовольчих магазинах 
24 Облік та аудит (контроль) товарних операцій в непродовольчих 

магазинах 
25 Облік та аудит (контроль) товарних операцій за умови фірмової торгівлі 
26 Облік та аудит (контроль) операцій з продажу товарів через торгові 

автомати 
27 Облік та аудит товарів в умовах збуту за формою мережевого 

маркетингу 
28 Облік та аудит реалізації товарів зі знижками 
29 Облік та аудит  (контроль) товарних втрат в супермаркетах 
30 Облік та аудит формування цін на товари (в оптовій, роздрібній торгівлі 

за вибором студента) 
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4.2. Вимоги до написання окремих розділів випускної роботи 

Облік товарних операцій, витрат обігу та формування результатів 
діяльності торгівельних підприємств зумовлені техніко-економічними 
особливостями даної галузі та суттєво впливають на специфіку господарської 
діяльності об’єктів обліку. Тому випускна робота, яка виконується на 
матеріалах суб’єктів підприємницької діяльності торгівельної сфери повинна 
містити детальне дослідження особливостей обліку та аудиту (контролю чи 
інвентаризації) товарних операцій.  

Перший розділ випускної роботи повинен містити опис теоретичних основ 
обліку товарних операцій з розкриттям їх економічного змісту, визнання та 
оцінки товарів, нормативно-правової бази бухгалтерського обліку за об’єктом 
дослідження. При висвітленні фінансово-економічної характеристики 
діяльності торгового підприємства студенту необхідно описати специфіку його 
господарської діяльності, вказати на обсяги товарних операцій, рівень 
спеціалізації, встановити майновий стан, а також проаналізувати форми 
ведення розрахунків з покупцями і замовниками.  

Другий розділ повинен відображати інформацію про стан облікової роботи 
підприємства, та, переважно, давати детальну характеристику первинного, 
зведеного документування товарних операцій, розрахунків з покупцями, витрат 
обігу, доходів діяльності та формування  фінансових результатів, порядку 
визначення торговельної націнки й собівартості реалізованих товарів залежно 
від теми дослідження. Крім того, студент описує порядок організації 
аналітичного і синтетичного обліку, ведення відповідних бухгалтерських 
регістрів, наводить приклади бухгалтерських проведень за товарними 
операціями. При цьому обов’язково з’ясовуються особливості обліку в умовах 
конкретного торгового закладу, оскільки облік в оптовій торгівлі відрізняється 
від роздрібної та інших форм. 

Третій розділ випускної роботи виконується за вибором студента і 
стосується висвітлення комплексних питань щодо методики проведення аудиту 
об’єкта дослідження чи контролю за товарними операціями. У першому 
варіанті студенту необхідно вказати мету, завдання та джерела аудиторської 
перевірки, описати особливості планування аудиту на досліджуваній ділянці 
обліку та розкрити послідовність проведення аудиту. Якщо третій розділ 
виконується у другому варіанті, то він складатиметься з підпунктів, які 
відображають організаційні засади внутрішньогосподарського контролю 
товарних операцій, методику, техніку його проведення та узагальнення 
результатів контролю. Для тем № 22, 23, 30 та тих торгових підприємств, які 
займаються торгівлею товарами з регульованим рівнем націнки, можливе 
розкриття третього розділу щодо контролю товарних операцій з позиції 
зовнішнього контролю, який здійснюється органами державної влади 
(наприклад, місцеві органи самоврядування, Національні комісії та Державна 
інспекція з контролю за цінами та ін.). 

 
 



 

 

41 

 
 

4.3. Приклади планів випускних робіт 
 

 1. ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ 
ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА   

1.1. Економічний зміст, класифікація, визнання товарних запасів, методи 
їх оцінки   

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту товарних запасів 
торгового підприємства    

1.3. Фінансово-економічна характеристика діяльності торгового 
підприємства 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА   
2.1. Стан облікової роботи торгового підприємства 
2.2. Первинне документування обліку наявності та руху товарних запасів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік товарних запасів 

РОЗДІЛ 3 (ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА) 
ВАРІАНТ 1. 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ 
ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА   

3.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аудиту товарних 
запасів торгового підприємства    

3.2. Планування аудиторської перевірки товарних запасів торгового 
підприємства    

3.3. Методика аудиту товарних запасів торгового підприємства та 
узагальнення результатів аудиторського дослідження   

ВАРІАНТ 2. 
РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Організаційні засади внутрішньогосподарського контролю товарних 
запасів торгового підприємства    

3.2. Методика та техніка внутрішньогосподарського контролю товарних 
запасів торгового підприємства    

3.3. Узагальнення та реалізація результатів внутрішньогосподарського 
контролю товарних запасів торгового підприємства    

ВАРІАНТ 3. 
РОЗДІЛ 3. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОРГОВОГО 
ПІДПРИЄМСТВА   

3.1. Завдання інвентаризації товарних запасів та підготовча робота до її 
проведення 

3.2. Порядок проведення інвентаризації та її документальне забезпечення   
3.3. Оформлення результатів інвентаризації товарних запасів та 

відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
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5. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З ОБЛІКУ І АУДИТУ У 

БАНКАХ 
 

5.1. Перелік тем 
1 Обліку і аудит капіталу банку 
2 Облік і аудит доходів і витрат банку 
3 Облік і аудит касових операцій у банках 
4 Облік і аудит розрахункових операцій у банках 
5 Облік і аудит кредитних операцій банку 
6 Облік і аудит депозитних операцій банку 
7 Облік і аудит операцій банку з цінними паперами 
8 Обліку і аудит валютних операцій банку 
9 Облік і аудит основних засобів банку 
10 Облік і аудит дебіторської та кредиторської заборгованості банку 

 
 

5.2. Вимоги до написання окремих розділів випускної роботи 

Облік діяльності банківських структур характеризується рядом 
особливостей відображення, документування та он-лайн звітуванням операцій 
перед НБУ. Практично кожний банк має багато філій та відділень, не кожна з 
яких має окремий баланс. Все це привносить свої особливі вимоги до 
відображення вибраного об’єкту дослідження в випускній роботі.  

У першому розділі щодо висвітлення теоретичних основ обліку і аудиту в 
межах предмету дослідження потрібно розкрити економічний зміст, 
класифікацію, визнання та оцінку обраних для вивчення об’єктів, 
проаналізувати норми основних законодавчих актів, які регулюють облік у 
банках. При цьому студент робить узагальнення на основі детального 
ознайомлення нормативно-правових актів та публікацій науковців у фахових 
виданнях. 

Окремий пункт даного розділу присвячений детальному висвітленню 
фінансово-економічного стану в банківській установі (за окремим відділенням 
банку, що має свій баланс або на основі звітності материнського банку) за 
обраною темою. Використовуючи фактичну інформацію, студенту необхідно: 

– висвітлити місце відділення (філії) у банківській структурі, її статутне 
призначення, організаційно-правові аспекти діяльності;  

– описати весь спект послуг, що надаються клієнтам банку; 
– відобразити наявність та динаміку активів, обсяг вкладень у 

формування власного капіталу та величину дебіторської та кредиторської 
заборгованості;    

– проаналізувати основні показники фінансово-господарської діяльності 
із зазначенням сумових показників за період щонайменш як за 3 роки (провести 
оцінку ліквідності та фінансової стійкості,а також проаналізувати показники 
ділової активності та рентабельності банківської структури); 

– описати облікову політику банку. 
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Другий розділ випускної роботи передбачає детальне відображення 
специфіки обліку об’єкта дослідження банківської структури в розрізі основних 
банківських послуг. Потрібно звернути увагу, що в даному розділі потрібно 
висвітлювати тільки ті класи рахунків та банківські операції, які фактично 
використовуються в данній філії банку. В темах щодо кредитних і депозитних 
операцій та операцій з цінними паперами  обов’язково потрібно розглянути 
процес нарахування процентних доходів та витрат в розрізі окремих наданих 
послуг. 

Залежно від вибору студента третій розділ випускної роботи може 
стосуватись особливостей проведення внутрішнього аудиту за темою 
дослідження, або порядку проведення зовнішнього аудиту. У випадку 
висвітлення випускної роботи окремими підпунктами доцільно описати 
завдання та джерела аудиту, ким та в які строки здійснюється внутрішній чи 
зовнішній аудит, а також описати методику контролю об’єкту дослідження з 
вказівкою конкретних практичних прикладів.  

 
5.3. Приклади планів випускних робіт 

 
1. ОБЛІК І АУДИТ КАПІТАЛУ БАНКУ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ КАПІТАЛУ БАНКУ 

1.1. Структура капіталу банку  
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту капіталу банку 
1.3. Фінансово-економічний стан банку 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК КАПІТАЛУ БАНКУ  
2.1. Облік операцій з формування статутного капіталу банку та змін до 

нього 
2.2. Облік власних акцій, викуплених у акціонерів  
2.3. Облік інших складових капіталу банку 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
КАПІТАЛУ БАНКУ 

3.1. Мета, завдання та джерела внутрішнього аудиту капіталу банку 
3.2. Методика внутрішньобанківського аудиту капіталу 

ВИСНОВКИ  
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
2. ОБЛІК І АУДИТ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 
БАНКУ 

1.1. Сутність і класифікація доходів і витрат банку 
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту доходів і витрат 

банку 
1.3. Фінансово-економічний стан банку 
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РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ 
2.1. Правила відображення доходів і витрат банку у фінансовій звітності 
2.2. Облік доходів банку 
2.3. Облік витрат банку 
2.4. Порядок закриття рахунків доходів і витрат банку 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ 

3.1. Мета, завдання та джерела внутрішнього аудиту доходів і витрат банку 
3.2. Методика внутрішньобанківського аудиту доходів і витрат банку 

ВИСНОВКИ  
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
3. ОБЛІК І АУДИТ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ КАСОВИХ 
ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ 

1.1. Принципи організації касової роботи у банках 
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту касових операцій  
1.3. Фінансово-економічний стан банку 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ 
2.1. Особливості обліку касових операцій у банках 
2.2. Облік операцій з підкріплення банків готівкою 
2.3. Облік операцій з обслуговуванням фізичних осіб банкоматами 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОГО 
АУДИТУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ  

3.1. Мета, завдання та джерела внутрішнього аудиту касових операцій у 
банках 

3.2. Методика внутрішньобанківського аудиту касових операцій  
ВИСНОВКИ  
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
4. ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ  У БАНКАХ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКОВИХ 
ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ 

1.1. Характеристика безготівкового обігу та платіжних інструментів 
клієнтів банку  

1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту розрахункових 
операцій у банках 

1.3. Фінансово-економічний стан банку 
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ 

2.1. Порядок відкриття рахунків клієнтів  
2.2. Облік безготівкових розрахунків у банку 
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2.3. Облік операцій із застосуванням платіжних карток 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ У БАНКАХ 

3.1. Мета, завдання та джерела внутрішнього аудиту розрахункових 
операцій у банках 

3.2. Методика внутрішньобанківського аудиту розрахункових операцій  
ВИСНОВКИ  
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
5. ОБЛІК І АУДИТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ КРЕДИТНИХ 
ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

1.1. Економічний зміст та класифікація кредитних операцій  
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту кредитних операцій 
1.3. Фінансово-економічний стан банку 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ  
2.1. Облік кредитів виданих клієнтам банку 
2.2. Облік кредитних операцій у міжбанківській сфері (за наявності 

операцій)  
2.3. Особливості обліку окремих кредитних операцій банку 
2.4. Облік простроченої, сумнівної та безнадійної кредитної заборгованості  
2.5. Облік доходів та витрат за кредитними операціями 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

3.1. Мета, завдання та джерела внутрішнього аудиту кредитних операцій 
банку 

3.2. Методика внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій  
ВИСНОВКИ  
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
6. ОБЛІК І АУДИТ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДЕПОЗИТНИХ 
ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

1.1. Економічний зміст та класифікація депозитних операцій  
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту депозитних 

операцій 
1.3. Фінансово-економічний стан банку 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ  
2.1. Облік депозитних коштів 
2.2. Облік депозитних операцій у міжбанківській сфері (за наявності 

операцій)  
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2.3. Облік коштів, залучених за ощадними сертифікатами 
2.4. Облік доходів та витрат за депозитними операціями 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

3.1. Мета, завдання та джерела внутрішнього аудиту депозитних операцій 
банку 

3.2. Методика внутрішньобанківського аудиту депозитних операцій  
ВИСНОВКИ  
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
7. ОБЛІКУ І АУДИТ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З 
ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

1.1. Економічний зміст та принципи оцінки цінних паперів у портфелях 
банку 

1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту операцій банку з 
цінними паперами 

1.3. Фінансово-економічний стан банку 
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

2.1. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку  
2.2. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж 
2.3. Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення 
2.4. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 

3.1. Мета, завдання та джерела внутрішнього аудиту операцій банку з 
цінними паперами 

3.2. Методика внутрішньобанківського аудиту операцій з цінними 
паперами 
ВИСНОВКИ  
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
8. ОБЛІКУ І АУДИТ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВАЛЮТНИХ 
ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

1.1. Економічна характеристика валютних операцій 
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту валютних операцій 
1.3. Фінансово-економічний стан банку 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ  
2.1. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для власних 

потреб  
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2.2. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням 
клієнтів 

2.3. Облік валютообмінних операцій банку 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 

3.1. Мета, завдання та джерела внутрішнього аудиту валютних операцій 
банку 

3.2. Методика внутрішньобанківського аудиту валютних операцій 
ВИСНОВКИ  
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
9. ОБЛІК І АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАНКУ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ БАНКУ 

1.1. Економічний зміст основних засобів, їх оцінка та критерії визнання 
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту основних засобів  
1.3. Фінансово-економічний стан банку 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАНКУ  
2.1. Облік надходження основних засобів  
2.2. Облік переоцінки основних засобів 
2.3. Облік амортизації основних засобів  
2.4. Облік вибуття об’єктів основних засобів  

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАНКУ 

3.1. Мета, завдання та джерела внутрішнього аудиту основних засобів 
3.2. Методика внутрішньобанківського аудиту основних засобів 

ВИСНОВКИ  
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
10. ОБЛІК І АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ  

ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУ   
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА 
КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУ   

1.1. Економічний зміст дебіторської та кредиторської заборгованості банку 
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту заборгованості 

банку 
1.3. Фінансово-економічний стан банку 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
БАНКУ  

2.1. Відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості 
банку 
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2.2. Відображення в бухгалтерському обліку кредиторської заборгованості 
банку   

2.3. Особливості обліку розрахунків з працівниками банку  
2.4.Облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості банку  

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 
ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУ 

3.1. Мета, завдання та джерела внутрішнього аудиту дебіторської та 
кредиторської заборгованості банку 

3.2. Методика внутрішньобанківського аудиту дебіторської та 
кредиторської заборгованості 
ВИСНОВКИ  
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
 

6. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ У 
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

 
6.1. Перелік тем 

 
1 Облік і контроль видатків бюджетних установ (у розрізі загального та 

спеціального фондів за вибором студента) 
2 Облік і контроль касових та фактичних видатків бюджетних установ 
3 Облік і контроль виробничих витрат бюджетних установ 
4 Облік і контроль асигнувань бюджетних установ 
5 Облік і контроль доходів спеціального фонду бюджетних установ 
6 Облік і контроль доходів від реалізації продукції та виконаних робіт 

бюджетними установами 
7 Облік і контроль (інвентаризація) грошових коштів бюджетних установ 
8 Облік і контроль безготівкових розрахунків бюджетних установ 
9 Облік і контроль зобов’язань розпорядників бюджетних коштів 
10 Облік і контроль розрахунків зі страхування в бюджетній сфері 
11 Облік і контроль розрахунків за податками і платежами в бюджетній 

сфері (за видами податків і платежів) 
12 Облік і контроль розрахунків з оплати праці (за галузями бюджетної 

сфери: в органах державної влади, в установах освіти, закладах охорони 
здоров’я, в установах культури та ін.) 

13 Облік і контроль розрахунку сум оплати відпусток 
14 Облік і контроль розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності в 

бюджетних установах 
15 Облік і контроль розрахунків із стипендіатами 
16 Облік і контроль розрахунків із підзвітними особами бюджетних 

установ 
17 Облік і контроль (інвентаризація) розрахунків з різними дебіторами в 

бюджетній сфері 
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18 Облік і контроль (інвентаризація) розрахунків з різними кредиторами в 
бюджетній сфері 

19 Облік і контроль розрахунків за виконані роботи та надані послуги 
бюджетними установами 

20 Облік і контроль внутрішніх розрахунків бюджетних установ 
21 Облік і контроль довгострокових зобов’язань у бюджетній сфері 
22 Облік і контроль кредитних операцій у бюджетних установах 
23 Облік і контроль розрахунків з оренди майна бюджетних установ 
24 Облік і контроль розрахунків із замовниками за виконання науково-

дослідних робіт 
25 Облік і контроль власного капіталу бюджетних установ 
26 Облік і контроль результатів виконання кошторису бюджетних установ 

(у розрізі загального та спеціального фондів за вибором студента) 
27 Облік і контроль (інвентаризація) наявності та надходження основних 

засобів в бюджетних установах 
28 Облік і контроль (інвентаризація) наявності та вибуття основних засобів 

в бюджетних установах 
29 Облік і контроль (інвентаризація) необоротних активів у бюджетних 

установах 
30 Облік і контроль витрат на ремонт, реконструкцію та модернізацію 

основних засобів у бюджетних установах 
31 Облік і контроль (аналіз) наявності й використання матеріалів та 

продуктів харчування в бюджетних установах 
32 Облік і контроль (аналіз) виробничих запасів й малоцінних та 

швидкозношуваних предметів в установах бюджетної сфери 
33 Облік і контроль (інвентаризація) матеріалів і продуктів харчування в 

бюджетних установах 
34 Облік і контроль фінансування бюджетних установ (за відомчою 

структурою або через органи Державного казначейства за вибором 
студента) 

35 Облік та інвентаризація незавершеного капітального будівництва 
 

6.2. Вимоги до написання окремих розділів випускної роботи 
 
Оскільки бюджетні установи та організації не пов’язані з комерційною 

діяльністю, тому система їх бухгалтерського обліку характеризується рядом 
особливостей ведення, документування та специфічним підходом до вивчення 
окремих облікових об’єктів. Саме тому у випускній роботі, яка виконується на 
одну із обраних тематик дослідження, студенту необхідно відобразити 
детальний стан бухгалтерського обліку у конкретній бюджетній установі 
залежно від виконання нею державних функцій.  

У першому розділі щодо висвітлення теоретичних основ обліку і контролю 
в межах предмету дослідження потрібно розкрити економічний зміст, 
класифікацію, визнання та оцінку обраних для вивчення об’єктів, 
проаналізувати норми основних законодавчих актів, які регулюють бюджетний 
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облік. При цьому студент робить узагальнення на основі детального 
ознайомлення нормативно-правових актів та публікацій науковців у фахових 
виданнях. 

Окремий пункт даного розділу присвячений детальному висвітленню 
фінансово-економічного стану в конкретній бюджетній установі, на базі якої 
проводиться дослідження за обраною темою. Використовуючи фактичну 
інформацію, студенту необхідно: 

– описати місце організації (установи) у бюджетній системі, її статутне 
призначення, організаційно-правові аспекти діяльності;  

– відобразити наявність та динаміку активів за видовим складом, обсяг 
вкладень у формування власного капіталу та величину зобов’язань, а також 
дослідити чисельність, склад працівників та забезпеченість бюджетної установи 
в них;    

– проаналізувати основні показники фінансово-господарської діяльності 
із зазначенням сумових показників за період щонайменш як за 3 роки 
(затверджені кошторисні призначення та результати фінансової діяльності за 
загальним та спеціальним фондом, надходження та витрачання бюджетних та 
власних коштів у розрізі кодів економічної, програмної чи цільової класифікації 
видатків, показники руху грошових коштів, стан заборгованості за бюджетними 
коштами). 

Другий розділ випускної роботи передбачає детальне відображення 
специфіки обліку об’єкта дослідження у бюджетній установі. Перш за все 
необхідно вивчити загальний стан облікової роботи у бюджетній установі, 
охарактеризувавши систему умов і елементів побудови облікового процесу із 
зазначенням методичного, організаційного та технічного забезпечення 
бюджетного обліку. Описати форму бухгалтерського обліку, розподіл 
обов’язків між працівниками бухгалтерії, виконання вимог Графік 
документообігу та проаналізувати положення Наказу керівника бюджетної 
установи, яким затверджено облікову політику. При цьому необхідно 
обов’язково використовувати посилання на Наказ про організацію 
бухгалтерської служби чи затвердження облікової політики, Положення про 
бухгалтерську службу, Посадові інструкції працівників бухгалтерії, Робочий 
план рахунків бюджетної установи, Графік документообороту. 

Окремими підпунктами у роботі висвітлюється процес документування 
господарських операцій за темою дослідження з описом порядку складання 
первинних, зведених документів та регістрів аналітичного і синтетичного 
обліку. Студенту необхідно здійснити детальну їх характеристику та прикласти 
в якості додатків до роботи ті документи, які за зовнішнім виглядом чи змістом 
відрізняються від типових форм. Доцільно здійснити характеристику рахунків 
бухгалтерського обліку та навести систему бухгалтерських проведень за 
об’єктом дослідження.  

Залежно від вибору студента третій розділ випускної роботи може 
стосуватись особливостей проведення контролю за темою дослідження, або 
порядку проведення інвентаризації. У випадку висвітлення роботи з контролю 
окремими підпунктами доцільно описати завдання та джерела фінансового 
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контролю, ким та в які строки здійснюється внутрішній чи зовнішній контроль, 
а також описати методику контролю об’єкту дослідження з вказівкою 
конкретних практичних прикладів. Якщо студент досліджує специфіку 
проведення інвентаризаційної перевірки, то даний розділ міститиме окремі 
питання, в яких необхідно розкрити підготовчу роботу до початку перевірки, 
детально описати як здійснюється інвентаризація у бюджетній установі та 
порядок оформлення результатів й відображення їх на рахунках 
бухгалтерського обліку бюджетних установ. 

 
6.3. Приклади планів випускних робіт 

 
1. Облік і контроль (інвентаризація) наявності та надходження основних 

засобів в бюджетних установах  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ (АБО 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

1.1. Економічний зміст, принципи обліку і контролю (або інвентаризації) 
основних засобів 

1.2. Нормативне забезпечення обліку і контролю (або інвентаризації) 
основних засобів 

1.3. Фінансово-економічна характеристика бюджетної установи 
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК НАЯВНОСТІ ТА НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

2.1. Стан облікової роботи бюджетних установ 
2.2. Первинне документування наявності та надходження основних 

засобів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік наявності та надходження 

основних засобів  
РОЗДІЛ 3 (ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА) 

ВАРІАНТ 1. 
РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬ НАЯВНОСТІ ТА НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ 

3.1. Мета та завдання контролю наявності та надходження основних 
засобів 

3.2. Методика контролю наявності та надходження основних засобів 
3.3. Підсумкові документи за результатами контролю 

ВАРІАНТ 2. 
РОЗДІЛ 3. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

3.1. Завдання інвентаризації основних засобів та підготовча робота до її 
проведення 

3.2. Порядок проведення інвентаризації основних засобів 
3.3. Оформлення результатів інвентаризації основних засобів та 

відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
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2. Облік і контроль (аналіз) фінансування бюджетних установ через органи 

Державного казначейства України  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ 
ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИ 
ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

1.1. Економічний зміст, принципи фінансування бюджетних установ 
через органи Держказначейства 

1.2. Нормативне забезпечення обліку і фінансування бюджетних установ 
1.3. Фінансово-економічна характеристика бюджетної установи 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЧЕРЕЗ 
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

2.1. Стан облікової роботи бюджетних установ 
2.2. Первинне документування фінансування установ 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік фінансування бюджетних установ 

через органи Держказначейства 
РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЧЕРЕЗ 
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

3.1. Мета та завдання контролю фінансування бюджетних установ через 
органи Держказначейства 

3.2. Методика контролю фінансування бюджетних установ через органи 
Держказначейства 

3.3. Підсумкові документи за результатами контролю 
ВИСНОВКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 

 
 

7. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ З ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ  МАЛОГО БІЗНЕСУ 

 
7.1. Перелік тем   

 
1. Облік і аудит грошових коштів на підприємствах малого бізнесу 
2. Облік і аудит основних засобів на підприємствах малого бізнесу 
3. Облік і аудит запасів на підприємствах малого бізнесу 
4. Облік і аудит власного капіталу на підприємствах малого бізнесу 
5. Облік і аудит розрахунків за податками і платежами на підприємствах 

малого бізнесу 
6. Облік і аудит розрахунків за єдиним соціальним внеском на 

підприємствах малого бізнесу 
7. Методика складання фінансової звітності суб’єкта  малого 

підприємництва та її аудит 
8. Облік і аудит розрахунків за єдиним податком суб’єкта  малого 
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підприємництва 
9. Облік і аудит розрахунків за податком на прибуток суб’єкта  малого 

підприємництва 
10. Облік і аудит доходів на підприємствах малого бізнесу 
11. Облік і аудит витрат діяльності на підприємствах малого бізнесу 
12. Облік і аудит розрахунків з різними дебіторами на підприємствах 

малого бізнесу 
13. Облік і аудит розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами на 

підприємствах малого бізнесу 
 

7.2. Вимоги до написання окремих розділів випускної роботи 
 
На малих підприємствах організація ефективної системи бухгалтерського 

обліку має велике значення, оскільки сприяє зміцненню позицій підприємства, 
забезпечуючи їх стабільність. Вибір форми бухгалтерського обліку та система 
оподаткування надають змогу суб’єкту малого підприємництва спростити або 
збільшити обсяг роботи облікового персоналу. Проте скорочення і спрощення 
обліку на малому підприємстві можливе до певної межі, яка забезпечує 
виконання його інформаційної і контрольної функцій.  Тому, обравши базою 
дослідження суб’єкт малого підприємництва, студенту у випусковій роботі 
необхідно висвітлити специфіку обліку і аудиту об’єкта дослідження. 

У першому розділі роботи необхідно дослідити теоретичні основи обліку і 
аудиту об’єкта дослідження. Студент розкриває економічний зміст, 
класифікацію, визнання та оцінку об’єкта дослідження, вивчає нормативно-
правові акти, які регулюють облік і аудит на підприємствах малого бізнесу, 
проводить фінансово-економічний аналіз діяльності суб’єкта малого 
підприємництва.  

У другому розділі роботи необхідно висвітлити інформацію про стан 
облікової роботи підприємства, ознайомитися з формою ведення 
бухгалтерського обліку та системою оподаткування, враховуючи специфіку 
обліку описати ведення синтетичного та аналітичного обліку об’єкта 
дослідження та формування фінансової звітності суб’єкта малого 
підприємництва .  

У третьому розділі роботи розглядається методика проведення 
аудиторської перевірки об’єкта дослідження. Студент визначається мету аудиту 
та формує завдання, за допомогою яких вона буде досягнута; зазначаються 
джерела інформації щодо об’єкта дослідження; розглядає етапи планування 
аудиту об’єкта дослідження (наочно матеріал представляється у вигляді 
алгоритмів, таблиць, схем); на основі загального плану складає програму 
аудиту, в якій розглядає стадії аудиторської перевірки із визначенням мети та 
завдань аудиту, зазначає конкретні методи і процедури аудиторської перевірки 
для їх вирішення, зазначає аудиторські докази, що слугуватимуть 
підтвердженням отриманої інформації. 
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7.3. Приклади планів випускних робіт 
 

1. ОБЛІК І АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
1.1. Економічий зміст і завдання обліку грошових коштів 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту грошових 

коштів 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ 

2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Первинний і зведений облік грошових коштів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту грошових коштів 
3.2. Планування аудиторської перевірки грошових коштів  
3.3. Методика аудиту грошових коштів 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
2. ОБЛІК І АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
1.1. Економічий зміст, класифікація та оцінка основних засобів 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту основних 

засобів 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ 

2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Первинний і зведений облік основних засобів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту основних засобів  
3.2. Планування аудиторської перевірки основних засобів 
3.3. Методика аудиту основних засобів 

ВИСНОВКИ 
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ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 
3. ОБЛІК І АУДИТ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ЗАПАСІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
1.1. Економічий зміст, класифікація та оцінка запасів 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту запасів 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Первинний і зведений облік запасів 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік запасів 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗАПАСІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту запасів  
3.2. Планування аудиторської перевірки запасів 
3.3. Методика аудиту запасів 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
4. ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ 

ВНЕСКОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ 

ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ 
1.1. Сутність та поняття єдиного соціального внеску 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту розрахунків 

за  єдиним соціальним внеском 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ 
ВНЕСКОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Порядок обчислення і сплати єдиного соціального внеску 
2.3. Синтетичний облік розрахунків за єдиним соціальним внеском 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА 
ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту розрахунків за єдиним 
соціальним внеском 

3.2. Планування аудиторської перевірки розрахунків за єдиним 
соціальним внеском 

3.3. Методика аудиту розрахунків за єдиним соціальним внеском 
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ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
5. ОБЛІК І АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
1.1. Визначення, функції та складові власного капіталу 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту власного 

капіталу 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ 

2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Порядок формування та зміни складу і розміру власного 

капіталу, їх документальне оформлення 
2.3. Синтетичний облік власного капіталу 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВЛАСНОГО 
КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту власного капіталу 
3.2. Планування аудиторської перевірки власного капіталу 
3.3. Методика аудиту власного капіталу 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
6. ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ 

ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ 

1.1. Економічий зміст, види (класифікація) податків 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку і аудиту розрахунків 

за податками і платежами 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Первинний і зведений облік розрахунків за податками і 

платежами 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і 

платежами 
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РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА 
ПОДАТКАМИ І ПЛАТЕЖАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ 
 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту розрахунків за податками і 
платежами 

3.2. Планування аудиторської перевірки розрахунків за податками і 
платежами 

3.3. Методика аудиту розрахунків за податками і платежами 
ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
 7. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА  

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЇЇ АУДИТ   
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
1.1. Основні принципи складання фінансової звітності суб’єкта 

малого підприємництва та її місце в управлінні підприємством 
1.2. Нормативно-правове забезпечення складання (формування) 

фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
СУБ’ЄКТА  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Зміст, структура та порядок складання Балансу 
2.3. Зміст, структура та порядок складання Звіту про фінансові 

результати 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
3.1. Мета, завдання та джерела аудиту фінансової звітності суб’єкта 

малого підприємництва 
3.2. Планування аудиторської перевірки фінансової звітності 

суб’єкта малого підприємництва 
3.3. Методика аудиту фінансової звітності суб’єкта малого 

підприємництва 
ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

 8. ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЄДИНИМ ПОДАТКОМ 
СУБ’ЄКТА  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ 
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ЗА ЄДИНИМ ПОДАТКОМ СУБ’ЄКТА  МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

1.1. Спрощена система оподаткування.  Поняття єдиного податку 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків за єдиним 

податком суб’єкта малого підприємництва 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЄДИНИМ  ПОДАТКОМ СУБ’ЄКТА  
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Порядок обчислення і сплати єдиного податку (база та ставки 

оподаткування єдиним податком) 
2.3. Документальне оформлення та відображення в обліку 

розрахунків за єдиним податком 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗА ЄДИНИМ 

ПОДАТКОМ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
3.1. Мета, завдання та джерела аудиту розрахунків за єдиним 

податком суб’єкта малого підприємництва 
3.2. Планування аудиторської перевірки розрахунків за єдиним 

податком суб’єкта малого підприємництва 
3.3. Методика аудиту розрахунків за єдиним податком суб’єкта 

малого підприємництва 
ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
9. ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК 

СУБ’ЄКТА  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ 

ЗА ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК СУБ’ЄКТА  МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

1.1. Загальна система оподаткування.  Поняття податку на прибуток 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків за 

податком на прибуток суб’єкта малого підприємництва 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА  ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК 
СУБ’ЄКТА  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Порядок обчислення і сплати податку на прибуток (база та 

ставки оподаткування податком на прибуток) 
2.3. Документальне оформлення та відображення в обліку 

розрахунків за податком на прибуток 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА 

ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК СУБ’ЄКТА МАЛОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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3.1. Мета, завдання та джерела аудиту розрахунків за податком на 
прибуток суб’єкта малого підприємництва 

3.2. Планування аудиторської перевірки розрахунків за податком на 
прибуток суб’єкта малого підприємництва 

3.3. Методика аудиту розрахунків за податком на прибуток суб’єкта 
малого підприємництва 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
 10. ОБЛІК І АУДИТ ДОХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО 

БІЗНЕСУ  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДОХОДІВ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
1.1. Сутність доходу, його визнання і оцінка 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку доходів на 

підприємствах малого бізнесу 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ДОХОДІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Облік доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
2.3. Облік інших доходів 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту доходів на підприємствах 
малого бізнесу 

3.2. Планування аудиторської перевірки доходів на підприємствах 
малого бізнесу 

3.3. Методика аудиту доходів на підприємствах малого бізнесу 
ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
11.  ОБЛІК І АУДИТ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

МАЛОГО БІЗНЕСУ  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИТРАТ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
1.1. Визнання та класифікація витрат діяльності 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат діяльності на 

підприємствах малого бізнесу 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ 
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2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Облік витрат на виробництво та визначення собівартості 

продукції  
2.3. Облік загальновиробничих та інших витрат 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту витрат діяльності на 
підприємствах малого бізнесу 

3.2. Планування аудиторської перевірки витрат діяльності на 
підприємствах малого бізнесу 

3.3. Методика аудиту витрат діяльності на підприємствах малого 
бізнесу 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
12. ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ  
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З 

РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО 
БІЗНЕСУ 

1.1. Економічний зміст дебіторської заборгованості   
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків з різними 

дебіторами на підприємствах малого бізнесу 
1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Документальне оформлення та відображення в обліку 

розрахунків з покупцями і замовниками 
2.3. Документальне оформлення та відображення в обліку 

розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З 

РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО 
БІЗНЕСУ  

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту розрахунків з різними 
дебіторами на підприємствах малого бізнесу 

3.2. Планування аудиторської перевірки розрахунків з різними 
дебіторами на підприємствах малого бізнесу 

3.3. Методика аудиту розрахунків з різними дебіторами на 
підприємствах малого бізнесу 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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13. ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА 
ІНШИМИ КРЕДИТОРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ  

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ІНШИМИ КРЕДИТОРАМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

1.1. Економічний зміст кредиторської заборгованості 
1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків з 

постачальниками та іншими кредиторами на підприємствах 
малого бізнесу 

1.3. Фінансово-економічна характеристика суб’єкта малого бізнесу 
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ІНШИМИ 

КРЕДИТОРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
2.1. Стан облікової роботи підприємства 
2.2. Первинний та зведений облік розрахунків з постачальниками та 

іншими кредиторами 
2.3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з 

постачальниками та іншими кредиторами 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З 

ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ІНШИМИ КРЕДИТОРАМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

3.1. Мета, завдання та джерела аудиту розрахунків з 
постачальниками та іншими кредиторами на підприємствах 
малого бізнесу 

3.2. Планування аудиторської перевірки розрахунків з 
постачальниками та іншими кредиторами підприємствах малого 
бізнесу 

3.3. Методика аудиту розрахунків з постачальниками та іншими 
кредиторами на підприємствах малого бізнесу 

ВИСНОВКИ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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Додаток А 
 

Форма завдання на виконання випускної роботи 
 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
 
Факультет ____________________________ «Затверджую» 
Кафедра ______________________________ Зав. кафедрою___________________ 
Спеціальність _________________________ «___» ________________ 201__ р. 

  

 
ЗАВДАННЯ  

на виконання випусної роботи 
Студенту__________________________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 
Факультет___________________________________________________________ 
група _________________ 
 
1. Тема проекту (роботи) ______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Затверджена наказом по університету від «__» __________ 201__ р. № _______ 
2. Термін здачі роботи: 
керівникові: «___» ________________ 201__ р. 
рецензенту:  «___» ________________ 201__ р. 
3. __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Назва розділів роботи: 
1. __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Перелік графічного матеріалу (таблиці, малюнки) 
5. Дата видачі завдання «__» _________________ 201__ р.  
Науковий керівник 
____________________________________________________________/підпис/ 
6. Завдання прийнято до виконання «___»________________________201__р. 
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Додаток Б 
 

Форма календарного плану-графіку виконання  
випускної роботи 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 

 
Студента ____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 

№ 
п/п 

Перелік робіт Строк 
виконання 

Додаткові 
строки 

1. Вибір теми роботи   
2. Одержання індивідуального завдання   
3. Складання календарного плану графіка написання 

випускної роботи 
  

4. Підготовка до виконання роботи:   
 - підбір та вивчення літератури   

- участь у виконанні науково-дослідних робіт   
- виконання курсових робіт   
- інші заходи   

5. Уточнення теми роботи та календарного плану-
графіка, виходячи зі специфіки базового 
підприємства, установи 

  

6. Підготовка:   
 - першого розділу   

- другого розділу   
- третього розділу   
- висновків   

7. Здача науковому керівнику   
8. Доопрацювання випускної роботи з урахуванням 

зауважень наукового  керівника 
  

9. Написання та оформлення роботи в остаточному 
варіанті 

  

10. Одержання відгуку наукового керівника   
11. Попередній захист роботи на кафедрі   
12. Одержання рецензії зовнішнього рецензента   
13. Заключення завідуючого кафедрою   
14. Захист випускної роботи   
Додаткові строки встановлюються науковим керівником для доопрацювання або зміни графіка.   

 
Науковий керівник випускної роботи              __________________________ 
                                                                                                (підпис) 
Виконавець студент (ка)                                   ___________________________ 
                                                                                                 (підпис) 
Група ______________________ 
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Додаток В 
 

Зразок відгуку наукового керівника 
 

ВІДГУК 
на випускну роботу бакалавра 

факультету економіки і підприємництва 
(напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові студента ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тема роботи _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Актуальність теми____________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Короткий зміст роботи_________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Характеристика виконання випускної роботи______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Рекомендації щодо можливого впровадження результатів випускної 
роботи______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Можливість допуску випускної  роботи бакалавра до відкритого захисту та 
присвоєння відповідної кваліфікації_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Науковий керівник      ______________  
«___» ___________201__ р.  
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Додаток Д 
 

Зразок рецензії 
 

РЕЦЕНЗІЯ 
на випускну у роботу бакалавра 

факультету економіки і підприємництва 
(напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») 

 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тема випускної роботи  ________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
Актуальність теми____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Короткий зміст роботи_______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Характеристика виконання роботи ____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Недоліки та зауваження________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Рекомендації щодо можливого впровадження результатів роботи 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Загальна оцінка роботи та можливість присвоєння відповідної кваліфікації ____  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Рецензент         ______________  
 «_____»___________201__ р.  
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Додаток Е 

 
Зразок відгуку з підприємства 

 
Державній комісії із захисту випускних робіт з 
напряму підготовки ___________________________ 

 
 

ВІДГУК 
на випускну роботу бакалавра 

факультету економіки і підприємництва 
(напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит») 

 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Тема випускної роботи  ________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Додаток З 
 

Зразок оформлення таблиць та рисунків 

Таблиця 2.3 
Динаміка заборгованості за розрахунками у ТОВ "Агрофірма 

"Хлібна нива" станом  на 31.12 за роками, тис. грн. 

Вид заборгованості 2010  2011  2012 2012 до 
2010, % 

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 361,0 333,0 262,0 72,6 

Кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 245,0 123,0 546,0 222,9 

Перевищення кредиторської 
заборгованості над де-
біторською (+,-) 

-116,0 -210,0 284,0 - 

  
 
 
 

10,2%

89,8%

18,7%

81,3%
 

       31.12.2010 @.     31.12.2012 @. 

0,0%

100,0%

Необоротні активи
Оборотні активи  

Рис. 2.2. Структура активу балансу ТОВ «Агрофірма «Добро»  
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Додаток К 
 

Приклади оформлення бібліографічних джерел у списку літератури 
 

Характеристика 
джерела Приклад оформлення 

Книги:  
 
Один автор 

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : 
підручник / В.Г. Андрійчук. – 2-е вид., доп. і перероблене. – 
К.: КНЕУ, 2002. – 664 с. 

2. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник / Л.В. 
Балабанова. – Донецьк, 2002. – 562 с. 

4. Непочатенко О.О. Організаційно-економічні механізми 
кредитування аграрних підприємств: монографія / О.О. 
Непочатенко. – К. : УВПП, 2007. – 456 с. 

3. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: навч. 
підручник / О.О. Непочатенко. – К.:, «Центр учбової 
літератури». –  2011. – 328 с. 

Два автори 1. Андрійчук В.Г. Підвищення ефективніості 
агропромислового виробництва / В.Г. Андрійчук, Н.В. Вихор. – 
К.: Урожай, 1990. – 232 с. 

2. Бечко П.К. Основи оподаткування : навч. посібник / 
П.К. Бечко, О.А. Захарчук // К. : «Центр учбової літератури», 
2009. – 297 с. 

3. Бойко В.І. Рекомендації по розвитку ринку цукру / В.І. 
Бойко, М. Ю. Коденська. – К. : ІАЕ УААН, 1995. – 151 с. 

4. Макконел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и 
политика / К.Р. Макконел, С.Л. Брю; пер. с англ. – К. : 
Хакар-Демос, 1993. – 785 с. 

5. Прокопчук О.Т. Функціонування податку на додану 
вартість у сфері агропромислового виробництва : монографія 
/ О.Т. Прокопчук, Л.Д. Тулуш // К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 280 с.  

Три автори 1. Непочатенко О.О. Страхування : посібник [для студ. 
вищ. навч. закл.] / О.О. Непочатенко, В.І. Гайдай, І.В. 
Хлівна. – Умань, 2011. – 258 с.  

2. Мальований М.І. Соціальне страхування : навч. 
підручник / М.І. Мальований, П.К. Бечко, В.П. Бечко // 
Видавець «Сочінський», 2011. – 508 с.  

Чотири 
автори 

1. Економіка сільського господарства / [Руснак П.П., 
Жабка В.В., Рудий М.М., Чалий А.А.]; За ред. П.П. Руснака. 
– К.: Урожай, 1998. – 320 с. 

2. Методика нормування ресурсів для виробництва 
продукції рослинництва / [ Вітвіцький В.В., Кисляченко 
М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. – К.: НДІ 
«Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека 
спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 
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П’ять і більше 
авторів 

1. Аграрна економіка: підручник / [Семенда Д.К., 
Здоровцов О.І., Котик П.С. та ін.]: За ред. Д.К. Семенди та 
О.І. Здоровцова. – Умань, 2005 – 318 с. 

2. Економіка підприємства: Альбом наочних матеріалів: 
навчальний посібник / [Семенда Д.К., Бурляй О.Л., Коротєєв 
М.А. та ін.]. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 228с. 

3. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і 
конкретних ситуацій : навч. посібник / [Покропивний С.Ф., 
Швиданенко Г.О., Федонін О.С. та ін.]. За ред. д. е. н., проф. 
С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. –  328 с. 

4. Ринок цукру: проекти законодавчих та нормативних 
актів щодо впровадження ринкового механізму управління 
бурякоцукровим виробництвом України / [Багатеренко О.С., 
Борщевський П.П., Заєць О.С. та ін.]. – К. : Злагода, 1996. – 
59 с. 

5. Економічний розвиток і державна політика : практикум 
[Батал Ю., Кілієвич О., Кобута І. та ін.] / за заг. ред. Ю. 
Єханурова, І. Ропутенка. – К.: К.І.С., 2001. – 246 с. 

 
Без автора 

1. Нова економічна парадигма формування стратегії 
національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К. 
: ІАЕ УААН, 2001. – 638 с. 

2. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та 
переробних підприємств. 2-е доповнене видання. – К.: ІАЕ 
УААН, 2000. – 633 с. 

3. Рекомендації по удосконаленню організації ринку 
цукру на основі інтеграційних процесів. – К.: ІАЕ, 1997. – 
28 с. 

4. Статистичний щорічник України за 2007 рік / 
Державний комітет статистики; під ред. О.Г. Осауленка. – 
К. : Українська енциклопедія, 2008. – 624 с. 

5. Статистично–аналітичний огляд стану ринку праці у 
2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/rp/pres-
reliz/dop2007.html 

Матеріали 
конференцій, 
з’їздів 
 

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. 
молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна 
реформа»], (Харків, 11–13 жовт. 2010 р.) / М-во аграр. 
політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: 
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2010. – 167 с. 

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. 
текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / 
Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – 
К. : ІСОА, 2002. – 147 с. 
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 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 
червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 
117 с. – (Спецвип.: 10 років АУБ). 

4. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. 
праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 
берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. 
адмін. України [та ін.]. – К.: КНЕУ, Акад. ДПС України, 
2001. — 452 с. 

Депоновані 
наукові праці 

1. Социологическое исследование малых групп населения 
/ В.И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, 
Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 
13.06.02, № 145432. 

2. Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми 
исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, Д. А. 
Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 
15.02.02, № 139876. 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В.Л.].  
– Х. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. 

2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. 
Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с. 

3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. 
М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Податковий кодекс України: Верховна Рада України; 
Кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: htpp // Ліга: еліт Закон Соруright : 
ІАЦ „Ліга”. – 2010. 

2. Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників : 
закон України від 22.12.2011 р. № 4268-VI. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : htpp // Ліга : еліт Закон Соруright : 
ІАЦ „Ліга”. – 2012. 

3. Про затвердження розмірів виплат для надання 
державної підтримки галузі тваринництва на 2011 рік : 
постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 р. N 181 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp // Ліга : Еліт 
Закон Соруright : ІАЦ „Ліга”. – 2011. 

Стандарти 1. Коренеплоди цукрових буряків для промислового 
переробляння: ДСТУ 4327:2004 [Чинний від 2005-07-01]. – 
К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 181 с. – 
(Національні стандарти України).  

2. Молоко  коров'яче  незбиране.  Первинне оброблення,  
зберігання і транспортування. Основні вимоги: ГСТУ  
46.069-2003. – [Чинний від 2004-01-08]. – К. : 
Держспоживстандарт України 2004. – І, 231 с. – 
(Національний стандарт України). 
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Дисертації 1. Сулима М.І. Формування системи мотивації праці в 
сільськогосподарських підприємствах: дис. ... кандидата 
екон. наук 08.00.04 / Сулима Михайло Іванович. – К., 2009. – 
199 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Денисенко І.А. Удосконалення системи факторів 
мотивації праці в аграрних підприємствах: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
„Економіка та управління підприємствами (економіка 
сільського господарства і АПК” / І.А. Денисенко. – Луганськ, 
2008. – 20 с. 

2. Поліщук О.А. Інвестиційне забезпечення 
відтворювальних процесів споживчого ринку регіону : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка» / О.А. Поліщук. – Полтава – 2009. – 20 с. 

Частина 
книги, 
періодичного, 
продовжува-
ного видання 

 

1. Бойко В.І. Молочне скотарство: проблеми і напрями 
його подальшого відродження / В.І. Бойко, М.П. 
Коржинський, O.A. Козак // Економіка АПК. – 2004. – № 12. 
– С.32-35. 

2. Власов В.І. Глобалізація і глобальна продовольча 
проблема / В.І. Власов // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 
15.  

3. Гарбузова П.В. Конкурентоспроможність виробництва 
молока в умовах вступу України до СОТ / П.В. Гарбузова, 
А.В. Македонський // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 
Серія „Економіка АПК і природокористування” – 2007. – № 
2. – С. 39-42. 

4. Регіональні особливості смертності населення України / 
Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // 
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я 
України. – 2007. – № 1. – С. 25-29. 

5. Удосконалення обліку продукції довгострокових 
біологічних активів: об'єктивна закономірність / Б.С. Гузар, 
Н.І.Загребельна, Л.Л. Головко, Г.Ю. Аніщенко // Економіка 
АПК. – 2008. – № 5. – С. 108-113. 

Електронні 
ресурси 

1. Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в 
Україні на період до 2010 року : указ Президента України від 
03.08.1999 року № 958/99 // Картотека законодавства 
України.  – 2006. – №5. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 
Систем. Вимоги : Windows 95 /98 /NT /XP /2000. – Назва з 
контейнера. 

2. Розподіл населення найбільш численних 
національностей за статтю та віком, шлюбним станом, 
мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : 
за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. 
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статистики України; ред. О. Г. Осауленко. – К.: CD-вид-во 
«Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : 
кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – 
Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM 
Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 

3. Аналіз ринку сільськогосподарської техніки в Україні 
[Електронний ресурс] // Режим доступу:  
http://www.creditrating.com.ua/ru/file_viewer.html?id=3df0f238
e015f53a58079 11f26ac2f6d. – С. 2-3. 

 
 
 
 
 

http://www.creditrating.com.ua/ru/file_viewer.html?id=3df0f238e015f53a58079%2011f26ac2f6d
http://www.creditrating.com.ua/ru/file_viewer.html?id=3df0f238e015f53a58079%2011f26ac2f6d
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Навчальне видання 
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