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РОЗДІЛ 1 

КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА  

ЯК РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

  

 1.1. Кваліфікаційна магістерська робота як самостійне  

 наукове дослідження 

 

Кваліфікаційна магістерська робота – це випускна робота наукового 

змісту, що має внутрішню єдність і відображає хід і результати дослідження за 

обраною темою. Вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки й 

техніки, а її тема – бути актуальною. Ступінь магістра – це не науковий, а 

академічний ступінь, який відображає, насамперед, освітній рівень випускника 

вищого навчального закладу та свідчить про наявність у нього вмінь і навичок, 

притаманних науковцю - початківцю. 

Кваліфікаційна магістерська робота є самостійним науковим дослідженням і 

відноситься до навчально-дослідних робіт. Від інших наукових праць 

кваліфікаційну магістерську роботу відрізняє те, що вона у системі науки виконує 

кваліфікаційну функцію, тобто готується до публічного захисту й одержання 

академічного ступеня. У цьому зв’язку основне завдання її автора – 

продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації і, насамперед, вміння 

самостійно вести науковий пошук та вирішувати конкретні наукові завдання. 

Якість підготовки кваліфікаційної магістерської роботи студентом, який 

навчається за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», значною мірою 

залежить від рівня володіння методами наукових досліджень. У кваліфікаційній 

магістерській роботі проявляється здатність і підготовленість студента теоретично 

осмислити актуальність обраної теми, її науково-прикладну цінність, можливість 

виконання самостійного наукового дослідження і застосування отриманих 

результатів у практичній діяльності підприємства, на основі матеріалів якого 

виконувалось дослідження. Тематика кваліфікаційних магістерських робіт має 

бути тісно пов’язаною з тематикою наукових робіт кафедри та інтересами 

підприємства, з використанням матеріалів якого студент виконує роботу. 

Кваліфікаційна магістерська робота – це не переказ матеріалу, викладеного 
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у літературних джерелах, а самостійна дослідна робота. До неї входять: 

а) виявлення проблеми, що не  отримала достатнього висвітлення у 

літературі; 

б) підбір нових джерел інформації та опрацювання на цій основі нових 

надбань; 

в) встановлення нових зв’язків між відомими явищами;  

г) нова постановка відомої проблеми; 

д) оригінальні висновки; 

е) рекомендації про використання результатів дослідження як у 

теоретичному, методичному, так і практичному спрямуванні. 

Зміст кваліфікаційної магістерської роботи характеризують 

оригінальність, унікальність і неповторність матеріалу, що наводиться. Основою 

змісту є принципово новий матеріал, що включає опис нових фактів, явищ і 

закономірностей, або узагальнення раніше відомих положень з інших наукових 

позицій чи у зовсім іншому аспекті. В найбільш систематизованому вигляді зміст 

роботи фіксує як вихідні передумови наукового дослідження, так і весь його хід 

та отримані при цьому результати. У роботі не просто описуються наукові факти, 

а наводиться їх всебічний аналіз, розглядаються нетипові ситуації, висвітлюються 

наявні альтернативи і причини вибору однієї з них. 

При написанні кваліфікаційної магістерської роботи студент повинен 

обов’язково посилатися на джерела, з яких запозичені матеріали або окремі 

результати досліджень, із зазначенням авторів таких джерел. У роботі необхідно 

стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати 

загальних слів та бездоказових тверджень. Обов’язковим є застосування 

практичних матеріалів діяльності підприємств. 

Кваліфікаційна магістерська робота представляється у виді, за яким 

надається можливість оцінювання того, наскільки повно висвітлені й обґрунтовані 

положення, які містяться в ній, висновки і пропозиції, їх новизна і значимість. 

Сукупність отриманих у такій роботі результатів повинна свідчити про наявність 

у її автора навичок наукової роботи в обраній сфері професійної діяльності. 
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 1.2. Обов’язки здобувача та наукового керівника 

 
З метою професійної наукової допомоги для підготовки 

кваліфікаційної магістерської роботи призначається науковий керівник як 

правило, доктор наук або кандидат наук, який має досвід підготовки 

науковців. 

Науковий керівник надає науково-методичну допомогу магістранту з 

питань написання кваліфікаційної магістерської роботи за наступними 

напрямами: 

• остаточного редакційного формулювання теми кваліфікаційної 

магістерської роботи; 

• розробці концепції та визначенні методики дослідження обраної 

теми кваліфікаційної магістерської роботи; 

• розробці структури (плану) кваліфікаційної магістерської роботи, 

визначенні мети, об'єкта і предмета дослідження, завдань, вирішення яких 

забезпечить досягнення мети роботи; 

• розробці індивідуального календарного плану-графіка написання 

кваліфікаційної магістерської роботи. 

Науковий керівник зобов’язаний: 

• проводити наукове консультування магістранта у процесі 

дослідження за обраною темою; 

• проводити аналіз і контроль організації самостійної роботи 

магістранта з дослідження за обраною темою, написання кваліфікаційної 

магістерської роботи; 

• проводити оцінку та наукову атестацію результатів

 дослідження магістрантом за темою кваліфікаційної магістерської 

роботи; 

• написати подання на підготовлену кваліфікаційну магістерську 

роботу і зробити висновок щодо рекомендації роботи до захисту; 

• надавати консультативну допомогу магістранту в його підготовці до 
захисту кваліфікаційної магістерської роботи. 
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Магістрант зобов’язаний: 

• проводити дослідження за обраною темою кваліфікаційної 

магістерської роботи; 

• визначити мету і завдання кваліфікаційної магістерської роботи; 

• підготувати текст кваліфікаційної магістерської роботи, який за 

змістом і формою відповідає вимогам щодо аналогічних робіт вищої школи в 

Україні; 

• захистити результати досліджень за обраною темою кваліфікаційної 

магістерської роботи перед екзаменаційною комісією на предмет державної 

атестації. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО НАПИСАННЯ  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

  

 2.1. Вибір теми і розробка структури (плану) кваліфікаційної  

магістерської роботи 

 

Науковий рівень кваліфікаційної магістерської роботи має відповідати 

академічному рівню і програмі освіти в магістратурі, що визначає відповідні межі 

вибору теми роботи. 

Для підготовки кваліфікаційної магістерської роботи за тему обирається 

одна із актуальних проблем бухгалтерського обліку, оподаткування, економічного 

аналізу, контролю та аудиту господарської діяльності підприємств, організацій і 

бюджетних установ. 

Тематика кваліфікаційних магістерських робіт (Додаток А) розробляється 

кафедрою облікових технологій та оподаткування у відповідності до вимог 

кваліфікаційної характеристики магістра. Студент має право самостійно обирати 

тему роботи згідно із затвердженою кафедрою тематикою і напрямами 

дослідження, які сформувалися у студента за роки навчання. 

Магістрант має право запропонувати власну тему дослідження за умови 

відповідного обґрунтування доцільності її розробки. 

Дублювання студентами обраних тем кваліфікаційних магістерських робіт є 

недоцільним, аналогічно як і виконання однієї теми роботи декількома 

студентами на базі одного підприємства. 

Закріплення за магістрантами тем кваліфікаційних магістерських робіт 

проводиться на підставі особистої заяви (Додаток Б) кожного здобувача 

магістратури та розглядається на засіданні кафедри. 

По завершенні вибору та узгодження теми кваліфікаційної магістерської 

роботи студент отримує завдання (Додаток В) та розробляє її структуру (складає 

план). 
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За структурою кваліфікаційна магістерська робота складається із: (табл. 

2.1): 

- титульної сторінки (Додаток Д);  

- завдання на кваліфікаційну роботу (Додаток В);  

- реферату(Додаток Ж);  

- переліку умовних позначень (за потреби);  

- змісту;  

- вступу;  

- основної частини: перший розділ (з висновками до нього); другий розділ (з 

висновками до нього); третій розділ (з висновками до нього); 

- висновків та пропозицій;  

- додатків;  

- списку використаних джерел. 

У підшитих файлах (5 шт.) потрібно вкласти: відгук наукового керівника; 

зовнішню рецензію (з підписом і печаткою); довідку про впровадження 

результатів дослідження (підписана посадовою особою базового підприємства та 

завірена печаткою). 

Деталізацію вимог до розкриття змісту основних складових 

кваліфікаційної магістерської роботи висвітлено у підрозділі 3.1. 



 

Таблиця 2.1 
Складові кваліфікаційної магістерської роботи 

 

№ 
з/п 

Складові 
кваліфікаційної 

магістерської роботи 

Короткий 
зміст 

1 Титульна сторінка Титульна сторінка роботи (Додаток Д) містить найменування вищого закладу освіти, де виконана робота; 
прізвище, ім'я, по батькові магістранта; назву роботи; шифр і найменування спеціальності; освітній ступінь, 
на який претендує магістрант; код групи; прізвище, ім'я, по - батькові наукового керівника, його посада, 
науковий ступінь та вчене звання 

2 Завдання на 
кваліфікаційну 
магістерську 
роботу 

Завдання на кваліфікаційну магістерську роботу заповнює науковий керівник за формою, що подано у 
Додатку В, та видає його магістранту до початку роботи над кваліфікаційною магістерською роботою. Також, 
науковий керівник чітко прописує календарний графік виконання завдання і контролює його 

3 Реферат  У рефераті – до 1 сторінки – зазначається прізвище та ініціали здобувача, назва кваліфікаційної роботи, основний зміст 
та результати дослідження. Ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у 
кваліфікаційній роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів – 5-7. 9. Реферат повинен бути 
написаним українською та однією з іноземних мов (переважно – англійською). 10. Реферат повинен розміщуватися на 
окремому аркуші разом з ключовими словами та передувати змісту (зміст та оформлення мають бути ідентичними) 
(Додаток Ж) 

4 Перелік 
умовних 
позначень 

Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, 
позначення тощо, то перелік умовних позначень може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують 
перед змістом, після реферату та списку ключових слів. Перелік слід друкувати у дві колонки: у лівій за абеткою 
наводяться скорочення, а у правій – їх детальне розшифрування. Якщо у кваліфікаційній роботі спеціальні терміни, 
скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складають, їхнє розшифрування 
наводиться у тексті при першому згадуванні. ( Додаток З).  

5 Зміст Зміст (Додаток К) 1-2 сторінки – кваліфікаційної роботи відображається в плані, розробленому за допомогою 
наукового керівника. Матеріал роботи має бути викладено як єдине ціле в логічній послідовності. Зміст (план) 
розміщують безпосередньо після переліку умовних позначень, починаючи з нової сторінки.  
Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів; висновки та пропозиції; список 
використаних джерел; додатки. Навпроти кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують на початок 
викладення матеріалу. 

6 Вступ У вступі зазначається наукове завдання, що потребує вирішення, ступінь дослідження теми, її актуальність, мету 
дослідження в обраному напрямі, завдання, що вирішуються для досягнення мети, об'єкт і предмет дослідження. Для 
кваліфікаційної магістерської роботи елементами вступу є наукова новизна, практична значущість роботи. Також для 
цього виду робіт вказується апробація результатів досліджень – виступи на наукових конференціях, публікації 
результатів дослідження. Обсяг вступу не повинен перевищувати 3 сторінки. 



 

 
№ Складові 

кваліфікаційної 
магістерської роботи 

Короткий 
зміст 

7 ОСНОВНА ЧАСТИНА: 
Перший розділ 
кваліфікаційної 
магістерської роботи 

У першому розділі рекомендується викласти суть проблеми, що досліджується, ступінь її розробки, аналіз і 
узагальнення існуючих концепцій, дати критичний огляд наукових інформаційних джерел та нормативно- 
правової бази, розкрити теоретичні положення з облікового, контрольного чи аналітичного процесу за 
об’єктом дослідження у відповідності до обраної теми роботи, розглянути стан та розвиток галузі економіки 
і базового підприємства. Перший розділ є теоретичною і науково-методичною основою для розробки 
прикладних аспектів обраної теми, які студент повинен висвітлити у подальших розділах кваліфікаційної 
магістерської роботи. 

8 Другий розділ 
кваліфікаційної 
магістерської роботи 

Другий розділ присвячується критичній оцінці стану бухгалтерського обліку за об’єктом дослідження, 
висвітлюються організація і методика обліку об’єкта дослідження, розкриття інформації щодо цього об’єкта у 
звітності, недоліки та проблеми, які необхідно вирішувати для підвищення якості інформаційного 
забезпечення системи бухгалтерського обліку та звітності для цілей управління 

 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
Третій розділ 
кваліфікаційної 
магістерської роботи 

Третій розділ роботи присвячується реалізації аналітичної функції. Розкривається мета, завдання, джерела 
інформації для аналізу відповідно предметній сфері дослідження. Подається організаційна модель аналізу, 
система показників та відповідні методики аналізу за обраними та обґрунтованими напрямами дослідження. 
Подаються аналітичні розрахунки на базі використання сучасних комп’ютерних технологій, результати яких 
мають бути представлені у вигляді таблиць із розкриттям визначених тенденцій та визначенням причинно-
наслідкових зв’язків у локальних висновках до кожної таблиці та узагальнюючих – до розділу в цілому 

АБО 
У третьому розділі роботи розкривається суть організаційної моделі контролю (Додатки Л.2), 
інформаційної моделі методики здійснення контролю (Додаток Л.4). Розкривається зміст основних 
елементів зазначених моделей, пропонуються методики контролю об’єкту за обраною темою дослідження. 
Для повноти розкриття реалізації контрольної функції належить розглянути та систематизувати типові 
помилки, що виявляються під час застосування контрольних дій та запропонувати певні управлінські 
рішення щодо їх коригування. Основна увага здобувача повинна бути сконцентрована на впровадженні 
ефективних форм і методів контролю, використанні сучасних комп’ютерних технологій 

10 Висновки та пропозиції Висновки формулюються відповідно до поставлених завдань. Власні пропозиції автора щодо розв'язання проблемних 
питань відповідного об'єкта дослідження повинні кореспондуватися з висновками.  

11 Додатки У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, витяги із нормативних актів і документів, звіти, окремі 
інструкції/положення/правила, результати соціологічних опитувань, громіздкі таблиці, рисунки тощо. 
Обсяг додатків не повинен перевищувати 1/3 загального обсягу основної частини роботи 

12 Список використаних 
джерел 

Для подання списку використаних джерел в кваліфікаційній магістерській роботі пріоритетними є 
алфавітний спосіб групування використаних джерел, оформлений відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» 
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 2.2. Пошуки джерел інформації та обробка фактичного матеріалу за темою 

кваліфікаційної магістерської роботи 

 
Організація та здійснення досліджень значною мірою залежать від складу, 

змісту та характеру джерел інформації, які для цього використовуються. 

Джерела інформації, які використовуються у сучасних наукових 

дослідженнях, досить різноманітні. Зокрема, у дослідженнях, пов’язаних з 

розвитком бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю (аудиту), 

удосконаленням окремих їх аспектів, основними джерелами інформації є: 

спеціальна наукова література, література з узагальнення і розповсюдження 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, опубліковані матеріали державної 

статистики, дані фінансової звітності, навчальні посібники, монографії, 

дисертації, наукові статті, тези конференцій. 

У процесі роботи над джерелами формуються власні висновки, оцінки, 

узагальнення, передбачення у використанні інформації.  

Приклад. Задача 1. Дослідити та проаналізувати сутність ключового 

поняття(ть) з теми дослідження. 

Крок 1. Необхідно опрацювати спеціальну літературу з бухгалтерського 

обліку, іншу економічну, філософську, філологічну літературу тощо, довідкові 

видання (словники, довідники, енциклопедії тощо) і навести визначення понять 

різними авторами. Опрацювання літератури оформлюється у вигляді таблиці 

(табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 
Розкриття терміну ― фінансові інвестиції в літературних джерелах 

*Тут і далі номер за списком використаних літературних джерел 

№ 
з/п Джерело Визначення 

1 1. Бутинець Ф.Ф., 
Олійник О.В., 
Шигун М.М., 
Шулепова С.М. [12*] 

Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються підприємством з 
метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), 
зростання вартості капіталу або інших вигод 
для інвестора (c. 366) 

2 2. Коробов М.Я. [23] Фінансові інвестиції – це вкладення капіталу в різні сфери 
діяльності господарюючого суб’єкту з метою отримання 
додаткового доходу (прибутку) та досягнення соціального 
ефекту (c. 160) 

… і т.д.  
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Крок 2. Необхідно оформити опрацьовані дані. 

Результати опрацювання даних можна оформити у вигляді таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 
Дефініції поняття «фінансові інвестиції» 

№ 
з/п 

 
Критерії групування 

Джерело 
Задорожний З.В., 
Крупка Я.Д. [19] 

Коробов М.Я. 
[23] 

Шуміліна С.М. 
[96] і т.д. 

1 Як вкладення капіталу + + –  
2 Сукупність практичних дій по 

реалізації інвестицій – – +  

… і т.д.     

 

За результатами аналізу вищенаведеного матеріалу, потрібно сформувати 

критичну оцінку дефініцій, визначити проблеми, які можуть виникнути у процесі 

аналізу підходів різних авторів, вчених, та навести власну думку щодо визначення 

ключового поняття з теми дослідження. 

Задача 2. Провести огляд літературних, періодичних джерел, законодавчих 

та нормативних актів з питань обліку стосовно теми дослідження (для прикладу – 

об’єкт дослідження – інвестиції) . 

Крок 1. Дослідження змісту навчальних посібників та підручників з 

розбивкою за питаннями теми, що досліджується, доцільно оформити у таблиці 

наступного вигляду (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Питання щодо обліку інвестиційної діяльності, розглянуті в навчально- 
практичній літературі 

 
№ 
з/п 

 
Питання, що 
розглядалися 

Підручники, посібники та інша навчально-практична література з 
бухгалтерського обліку 

Басманов І.А. 
[1] 

Безруких П.С. 
[2] 

Злобін П.Й. 
[13] 

Поклад І.І. 
[51] і т.д. 

1 Поняття 
інвестицій + + + +  

2 Класифікація 
фінансових 
інвестицій 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

… і т.д.      

 
Крок 2. Необхідно здійснити аналіз одержаних даних. 

Для узагальнення результатів аналізу даних по питаннях, які розглядалися у 

навчальній та навчально-практичній літературі з бухгалтерського обліку, можна 

використати таблицю 2.5. 
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Таблиця 2.5 
Узагальнені дані про питання, що розглядалися в навчально-практичній 

літературі з бухгалтерського обліку 
№ 
з/п Питання, що розглядались Кількість 

авторів 
1 Поняття інвестицій 2 
2 Види інвестицій 2 
3 Інвестиційна діяльність 1 
4 Поняття довгострокових інвестицій 4 
5 Нормативне регулювання довгострокових інвестицій 2 
… і т.д.  

 
Крок. 3. Результати дослідження змісту періодичних видань доцільно 

оформити у табл. 2.6, зазначивши короткий зміст досліджуваних статей. 

Таблиця 2.6 
Питання щодо обліку фінансових інвестицій, які розглядалися у  

періодичних виданнях 
№ 
з/п Джерело Короткий зміст статті 
1 2 3 
1 Винокуров Д. Финансовые 

инвестиции. Налоги и 
бухгалтерский учет. – 2000. 
– № 23 [40] 

Автор дає визначення інвестицій відповідно до Закону України, 
розглядає оцінку інвестицій при придбанні: на дату балансу, за 
справедливою вартістю, за амортизованою собівартістю та за 
методом участі в капіталі; оцінку фінансових інвестицій при 
вибутті 

2 Грачова Р. Новий план 
рахунків не відкрив 
Америку. Дебет-Кредит. – 
2000. – № 8 [11] 

Переваги та недоліки нового плану рахунків, приклади 
формування фінансових результатів основної діяльності 
підприємства за новою та старою методологією бухобліку з 
відображенням їх у бухгалтерському обліку 

 
Питання, які розглядалися у періодичних виданнях з обліку з обраної теми 

дослідження, можна узагальнити у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 
Питання, які розглядалися в періодичних виданнях з обліку  

фінансових інвестицій 
 

№ з/п 
 

Періодичні видання та 
автори статей 

Питання, що розглядалися 
Інвести- 
ції в цінні 
папери 

Облік 
іноземних 
інвестицій 

Облік інвес- 
тицій в стату- 
тні капітали 

Облік 
фінансових 
інвестицій 

 
і т.д. 

1 «Бухгалтерський облік і оподаткування» 
       
1.1 Богатко Н.Г. [10] + – – –  
1.2 Даниленко О.О. [20] – + – –  

2 Бізнес-бухгалтерія 
2.1 Заяц В. [31] – + – –  
2.2 Светаков Е. [40] – + – –  
2.3 Клунько А. [51] – + – –  

 і т.д.      
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Крок 4. Результати дослідження нормативної бази, що регулюють питання з 

теми дослідження, доцільно оформити у вигляді наведеної нижче таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 
Нормативні акти, що регулюють питання фінансових інвестицій 

 
№ 
з/п 

Нормативне 
джерело Стислий зміст 

1 2 3 
1 Закон України «Про 

інвестиційну 
діяльність» від 18 
вересня 1991 р. (в 

редакції 
від18.12.2017) [15] 

Викладено загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної 
діяльності на території України, зазначено поняття інвестиційної 
діяльності, її види, суб’єкти і об’єкти. Регламентовано порядок 
здійснення інвестиційної діяльності, зазначено права та обов’язки 
суб’єктів інвестиційної діяльності в Україні. Значну увагу зосереджено 
на методах захисту інвестицій 

2 Закон України «Про 
режим іноземного 

інвестування» від 19 
травня 1996 р. 

(зі змінами) [21] 

Визначено  поняття «іноземний  інвестор»,  «іноземні  інвестиції», 
«підприємство з іноземними інвестиціями», види і форми іноземного 
інвестування в Україні. Окремий розділ присвячено встановленню 
державних гарантій захисту іноземних інвестицій. Чітко врегульовано 
пільговий режим інвестиційної діяльності та іншої господарської 
діяльності 

… і т.д.  

 
Крок 5. Досліджуючи ступінь розкриття питань з обраної теми у матеріалах 

конференцій, доцільно оформити таблицю наступної форми (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 
Стан висвітлення обліку фінансових інвестицій у матеріалах  

науково-практичних конференцій 
№ 
з/п 

Назва 
конференції 

Дата 
прове- 
дення 

Місце 
проведення 

Автор та 
назва статті 

 
Питання, що розглядалися 

1 Розвиток науки 
про бухгалтер- 
ський облік 

23-24 
листо- 
пада 
2000 р. 

Житомирський 
інженерно- 

технологічний 
інститут 

Бутинець Ю.Ф. 
Статутний 

капітал: 
історичні 

проблеми обліку 

1) досліджено історичний аспект 
обліку капіталу; 

2)проведено аналіз визначень 
власного капіталу, статутного 
капіталу. 

… і т.д.     

 
Опрацювавши наведений вище матеріал, необхідно навести результати 

аналізу та сформувати висновок з розкриття у різних літературних джерелах 

досліджуваного питання та рівень його законодавчого регулювання, пропозиції 

щодо наукового розкриття та нормативного регулювання питання дослідження. 
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Задача 3. Навести порівняльну характеристику національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової 

звітності щодо обліку об’єкту, що досліджується. 

Крок 1. Результати аналізу стандартів для зручності оформлюється у вигляді 

табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 
Порівняльна характеристика НП(С)БО та МСФЗ з обліку  

фінансових інвестицій 
Зміст Відповідні НП(С)БО Відповідні МСФЗ 

Визначення 
фінансових 
інвестицій 

Активи, які утримуються 
підприємством з метою 
збільшення прибутку (відсотків, 
дивідендів тощо), зростання 
вартості капіталу або інших вигод 
для інвестора (П(С)БО 2, 
п. 4) 

Актив, який утримується підприємством для приросту 
капіталу через розподіл доходу (наприклад відсотків, 
роялті, дивідендів та ренти), для збільшення вартості 
капіталу або інших вигід для підприємства-інвестора, 
наприклад отриманих завдяки торговельним 
відносинам (МСФЗ 25 п. 4) 

Собівартість 
інвестицій 

Складається з ціни її придбання, 
комісійних винагород, мита, 
податків, зборів, обов’язкових 
платежів та інших витрат, 
безпосередньо пов’язаних з 
придбанням фінансової 
інвестиції (НП(С)БО 12, п. 4) 

Включає витрати на придбання, наприклад комісійні 
винагороди, гонорари, податки та банківські збори 
(МСФЗ 25, п. 15) 

Оцінка 
фінансових 
інвестицій на 
дату балансу 

Відображаються  за 
справедливою вартістю 
(нП(С)БО 12, п. 8) 

Відображаються в балансі або за ринковою 
вартістю або за нижчою з двох оцінок – 
собівартістю чи ринковою вартістю (МСФЗ 25, 
п. 19) 

… і т.д.  
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РОЗДІЛ 3 

НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

3.1. Вимоги до подання структурних частин:  

3.1.1. Вступ 
 

ВСТУП містить такі складові: 

1) Актуальність теми дослідження 

Обґрунтування актуальності обраної теми – важливий етап будь-якого 

дослідження. Вміння обґрунтувати актуальність теми характеризує науковий 

рівень дослідника, ступінь його підготовленості та навики висвітлення необхідних 

фактів і представлення їх у прийнятному виді. 

Під актуальністю теми розуміється її значимість, тобто необхідність та 

невідкладність її розгляду для потреб розвитку економіки держави, галузі, 

підприємства. В цьому відношенні велику роль відіграє система пріоритетів у 

наукових дослідженнях. 

Чіткого критерію для визначення ступеня актуальності не існує. Головним 

пріоритетом виступає можливість забезпечення найбільшого економічного 

ефекту. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо 

декількома реченнями висловити головне – сутність проблеми, якою і буде 

обґрунтовуватися актуальність теми. 

2) Аналіз останніх досліджень 

Обов’язковим елементом вступу має бути розкриття рівня наукової 

дослідженості обраної для кваліфікаційної магістерської роботи теми. На це 

спрямований огляд літератури, який може зумовити висновок, що порушена тема 

не розкрита або розкрита частково чи не в тому аспекті і потребує подальшого 

дослідження. За неможливості такого висновку подальша робота над обраною 

темою втрачає сенс.  

Огляд літератури має засвідчити ґрунтовне ознайомлення магістранта зі 

спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела, критично 

осмислювати їх, виокремлювати суттєве, оцінювати раніше отримані результати, 
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визначити головне для подальших досліджень. Матеріали огляду літератури слід 

систематизувати в певній логічній послідовності, а тому перелік та аналіз робіт не 

обов’язково робити з огляду на час їх виходу у світ. 

Необхідно навести стислий перелік науковців та наукових колективів, які 

здійснили значний внесок у розвиток обраного напряму дослідження, коротку 

характеристику отриманих результатів. Матеріал можна подати у такій редакції: 

«Пошукам напрямів вирішення проблем і проблемних питань обліку, аналізу 

і аудиту (вказується напрям дослідження) присвятили свої наукові праці … Ними 

досліджені і розкриті …, розроблено … Розглянутий склад вчених - фахівців 

обліково - аналітичного спрямування, тематика виконаних ними наукових 

досліджень і отримані результати свідчать про наявність в Україні значного 

наукового потенціалу. Але зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

діяльності суб’єкті господарювання зумовлюють потребу у подальших 

дослідженнях, розвитку і удосконаленню положень з обліку, аналізу (або аудиту 

чи контролю) (напрям дослідження)». 

Приклад 
Дослідженням проблем бухгалтерського обліку в умовах інфляції займалися 

вітчизняні та зарубіжні вчені: Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, М.Ф. Ван Бреда,  І.В. 

Ганіна,  П.Й. Девіс-Фрайді,  Р.Г. Каспіна, Г.Г. Кірейцев, В.В. Ковальов, М.Д. 

Корінько, Р.М. Коршикова, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська, М.В. Мазур, Н.М. 

Малюга, Д. Міддлтон, М.Я. Остап’юк, М.В. Новікова, У.С. Норбі, В.Ф. Палій, 

Д.О. Панков, В.М. Пархоменко, С. Петков, Н.А. Прокоф’єва, У.Ю. Рощектаєва, 

Р. Суіні, Е.С. Хендріксен, Р. Чемберс., В.О.Шевчук. Вирішенню проблемних 

питань, пов’язаних з обліковим і звітним відображенням інфляційного впливу, 

присвячено ряд кандидатських дисертацій російських вчених (Ю.В. Гусєвої, 

В.М. Євсєєва,  Н.М. Жирної,  С.В. Колчугіна,  Ю.Ю. Корольова, А.С. Логинова, 

Н.А. Прокоф’євої, У.Ю. Рощектаєвої, Р.С. Ушакова). Результати 

вищезазначених досліджень є досить важливі, однак, ряд проблемних питань 

залишилися поза увагою вчених, а саме: відсутність теоретичних засад та 

необхідність удосконалення методичного інструментарію бухгалтерського 

обліку для відображення впливу інфляційних процесів; розробка способів 

розкриття впливу змін вартості грошової одиниці у бухгалтерській звітності; 

відсутність єдиних підходів до аналітичних оцінок фінансового стану в умовах 

інфляційних процесів. 

Оскільки кваліфікаційна магістерська робота зосереджується на вузькій 
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темі, то опубліковані праці необхідно розглядати лише в контексті обраної теми, а 

не з усієї проблематики. Не потрібно викладати як усі відомі магістранту факти, 

так і ті, що не стосуються його роботи.  

Від формулювання наукової проблеми та аргументування того, що частина 

її, яка є темою роботи, ще недостатньо вивчена і висвітлена, необхідно перейти до 

визначення мети і завдань дослідження. 

3) Мета і завдання дослідження 

Мета дослідження – це запланований результат. Результат має бути 

конструктивним, тобто спрямованим на вироблення суспільно корисного 

продукту з кращими, ніж було раніше, показниками якості або процесу її 

досягнення.  

Мета визначає відповідні дії для її досягнення. Від неї залежать зміст, 

структура та обсяг роботи.  

Наприклад, для теми «Методика і організація обліку й контролю 

виробничих запасів та аналіз ефективності їх використання» мета дослідження 

полягає в обґрунтуванні теоретичних, методичних і практичних аспектів 

організації обліку й контролю виробничих запасів та аналізу ефективності їх 

використання , а також розробці практичних рекомендацій з їх удосконалення.  

Досягнення поставленої мети є обов’язковим, а на завершальному етапі 

дослідження необхідно перевірити, чи відповідають висновки поставленій меті. 

Мета формулюється лаконічно і повинна точно відображати те основне, що 

намагається зробити дослідник, конкретизується та розкривається у завданнях 

дослідження. 

Завдання визначають для реалізації мети дослідження.  

Завдання кваліфікаційної роботи магістра повинні логічно витікати із його 

загальної мети і розглядатися як основні етапи роботи магістранта. 

Формулювання завдань здійснюється у вигляді певного набору підпитань. 

Рекомендується формулювання завдання розпочинати з таких дієслів: 

«дослідити», «узагальнити», «систематизувати», «з’ясувати», «надати», 

«вивчити», «оцінити», «уточнити», «визначити», «розробити», «обґрунтувати», 

«запропонувати» тощо. 

Наприклад, завдання «дослідити теоретичні аспекти організації обліку 
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виробничих запасів; оцінити систему внутрішнього контролю виробничих 

запасів…». 

Слід пам’ятати, що завдання дослідження повинні бути оцінені за своєю 

значимістю. Не варто захоплюватися кількістю завдань – це зазвичай призводить 

до громіздкої роботи, неповного вирішення поставлених завдань. 

Отже, формулювання мети й визначення завдань наукового дослідження – 

один із найважливіших творчих етапів розв’язання проблеми. Мета і завдання 

дослідження повинні бути чітко викладені, передбачати розробки нових 

концепцій (напрямів) розвитку або удосконалення існуючої методології чи 

створення нових методик.  

Обов'язковими елементами вступу є визначення об’єкта і предмета 

дослідження.  

4) Об’єкт дослідження 

Об’єкт дослідження – це та частина об’єктивної реальності, яка 

досліджується; процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обирається 

для вивчення. Сукупність знань про цей об’єкт є предметом дослідження. 

5) Предмет дослідження 

Предмет дослідження визначається відповідно до обраної теми 

кваліфікаційної магістерської роботи і спрямовує дослідницьку роботу 

магістранта на поглиблене вивчення тієї частини відносин функціонування 

об’єкта, яка дає можливість магістранту досягти мети і сформулювати узагальнені 

висновки та пропозиції. 

Об’єкт та предмет дослідження як категорії наукового процесу 

співвідносяться між собою як загальне та часткове (див. рис. 3.1). У визначенні 

об’єкту виділяється та його частина, яка виступає предметом дослідження. Саме 

на нього спрямовується основна увага дослідника. Предмет дослідження 

визначає спрямування наукової роботи, окреслює її межі. 
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Рис. 3.1. Співвідношення між об’єктом і предметом наукового дослідження  

 

Отже, об’єкт слід розглядати як об’єктивно існуючу частину матеріального 

світу, а предмет – як кут зору на об’єкт, вивчення певних його якостей, 

властивостей, можливостей використання. 

Приклад 
У наукових роботах, що підготовлені за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування»: 

  об’єктом дослідження може виступати господарська діяльність 

підприємств певної галузі (але не самі підприємства), порядок та побудова 

бухгалтерського обліку і особливості проведення аудиту звітності таких 

підприємств, сукупність операцій, що утворюють той чи інший вид діяльності 

тощо; 

  предметом дослідження може бути сукупність теоретичних, методичних та 

практичних питань (проблем) бухгалтерського обліку (аналізу, аудиту, ревізії, 

контролю, бухгалтерської експертизи), пов’язаних із об’єктом дослідження. 

Наприклад, для теми «Методика і організація обліку та контролю 

виробничих запасів» об’єкт дослідження може бути визначений як «процес 

організації обліку та контролю виробничих запасів», а предмет – як «сукупність 

теоретичних, методичних і практичних аспектів обліку та контролю виробничих 

запасів». 

У кожній науковій роботі, саме у вступі, обов’язково необхідно навести 

перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої мети.  

6) Методи дослідження 

Особливу увагу слід звернути на комплекс наукових методів за допомогою 

Об’єкт 
дослідження 

Предмет 
дослідження 
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яких проводилися дослідження та були досягнуті поставлені мета і завдання. 

Методи дослідження повинні відповідати поставленій у роботі меті, 

матеріалу, який підлягає опрацюванню, типу дослідження тощо.  

Наукові дослідження у сфері бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту 

базуються на використанні методів теоретичного пізнання (індукція, дедукція, 

аналіз, синтез, формалізація, аксіоматичний метод, системний підхід, 

моделювання, еклектичний метод), та емпіричного пізнання (спостереження, 

вимірювання, порівняння, систематизація, класифікація, аналогія та ін.).  

Пізнання господарської діяльності підприємств з метою формування 

інформаційних ресурсів, обґрунтування і прийняття управлінських рішень 

здійснюється за допомогою спеціальних елементів методу бухгалтерського 

обліку: інвентаризація, документування, оцінка, калькулювання, рахунки, 

подвійний запис, баланс, звітність.  

При наведенні та поясненні методів дослідження необхідно зазначити, у 

процесі вирішення якого завдання вони застосовувались. 

Приклад 
Так, методи наукового дослідження з питань обліку і контролю лізингових 

операцій можна описати наступним чином: 

...Теоретичні  основи  лізингу  досліджувалися  із  застосуванням методів 

індукції та дедукції. За допомогою цих методів визначено загальний напрям 

розвитку теорії і практики лізингової діяльності. З використанням методу 

причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно 

- наслідкового методу виявлено причини відсутності окремих 

класифікаційних ознак лізингу для потреб бухгалтерського обліку та 

обґрунтовано потребу в їх виділенні. Метод порівняння застосовувався при 

визначенні відмінностей у стані обліку лізингових операцій в Україні та за 

кордоном. 

7) Інформаційна база дослідження 

Дослідження не починається з «чистого листа», а базується на вже існуючих 

розробках, які мають різні форми втілення – наукові публікації, навчальні 

видання, нормативні документи, статистичні дані, звітна інформація тощо. У 

вступі необхідно відзначити, на основі якої інформаційної бази проведене 

дослідження. Зважаючи, що магістерська робота належить до наукових творів, 

вона повинна базуватися передусім на змісті наукових видань, а вже потім слід 
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наводити законодавчі та нормативні акти, інші джерела. 

Приклад 
Інформаційною базою дослідження є праці класиків економічної науки, 

провідних сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем 

бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту, законодавчі та 

нормативні документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, 

офіційні матеріали органів законодавчої та виконавчої влади; статистичні дані 

(звіти й офіційні дані органів державної, регіональної, відомчої статистики, 

фінансова та статистична звітність суб’єктів господарювання України); 

довідкові та інформаційні видання професійних організації, Інтернет-ресурси. 

8) Практичне значення одержаних результатів 

У роботі, що має теоретичне значення, необхідно навести відомості про 

використання результатів досліджень або пропозиції щодо їх використання, а в 

роботі, що має прикладне значення, – відомості про можливості практичного 

застосування одержаних результатів або пропозиції щодо їх використання. 

Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів дослідження при 

виконанні кваліфікаційної магістерської роботи, необхідно навести інформацію 

щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання. 

9) Наукова новизна дослідження 

Наукова новизна характеризує внесок дослідника в розвиток науки, вказує, 

що нового отримано за результатами його дослідження. 

Наукова новизна включає нові теоретичні положення, розроблені особисто 

автором. До них відносять: формулювання розроблених концепцій, систем, 

моделей, процесів у сфері дослідження; розробку критеріїв та показників 

ефективності різноманітних видів діяльності; опис нових, невідомих раніше в 

науці понять; визначення закономірностей та тенденцій розвитку науки. 

Виділяють три рівні наукової новизни: 

1) перетворення, додаткове обґрунтування відомих даних або докорінна їх 

зміна;  

2) поглиблення, деталізація, розширення, доповнення відомих ідей 

та пропозицій; 

3) поширення відомих даних на новий клас об’єктів та систем, їх  

конкретизація. 
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Відмінність одержаних результатів від відомих раніше має бути 

обґрунтованою, ступінь новизни – чітко окресленим. Розкриття наукової новизни 

повинне бути чітким, основні положення сформульовані розгорнуто та доступно 

для читачів. У науковій новизні одержаних результатів повинні бути зазначені 

нові наукові положення, запропоновані особисто магістрантом; показана 

відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описаний ступінь новизни. 

В економічних дослідженнях дуже важливим є стисле і коректне 

формулювання елементів наукового внеску та їх новизни у вступній частині 

роботи. Передусім, потрібно сформулювати загальний результат проведеного 

дослідження, тобто декількома фразами розкрити досягнення поставленої мети. 

Далі кожному елементу наукової новизни доцільно надати порядковий 

номер. Це дасть змогу зрозуміти, скільки конкретних ідей, розробок, висновків, 

пропозицій сформував та захищає магістрант. Слід враховувати, що особистий 

науковий внесок магістранта оцінюється не кількістю елементів новизни, а їх 

вагомістю для науки, обґрунтованістю. Досвід показує, що на захист 

кваліфікаційної магістерської роботи, за звичай, виноситься 2-5 елементів 

наукової новизни. 

Формулюючи наукову новизну, дослідник може використати такі вислови: 

«уточнено економічну сутність понять...»; «вперше формалізовано…»; 

«розроблений метод…, що відрізняється від…»; «виведена залежність між…»; 

«досліджена поведінка… і показано…»; «доопрацьований (відомий) метод… у 

частині… і розповсюджений на новий клас систем…»; «створена концепція, що 

узагальнює … і розвиває…»; «досліджений новий ефект…»; «розроблена нова 

система з використанням нового принципу…»; «вперше одержано…»; 

«удосконалено…»; «отримало подальший розвиток…». 

10) Апробація результатів дослідження 

Результати наукових досліджень підлягають апробації через їх обговорення 

на семінарах, конференціях, оприлюднення та експериментальне впровадження. У 

вступі після слів: «Основні положення кваліфікаційної магістерської роботи 

доповідалися і обговорювалися ...» необхідно перерахувати конференції, у яких 

брав участь магістрант, зазначаючи назву кожної конференції, місце (заклад, 

установу тощо), дату і місто проведення. 
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Бажаною і такою, що високо оцінюється, є інформація про апробацію 

результатів кваліфікаційної магістерської роботи на базовому підприємстві, на 

матеріалах якого виконувалося дослідження, а також участь магістранта у 

науково-методичній роботі кафедри при виконанні відповідних науково-

дослідницьких та навчально-методичних видів робіт (з конкретизацією 

особистого внеску).  

11) Публікації 

У ході виконання освітньої програми магістрант повинен підготувати 

наукову статтю за темою дослідження. 

Для молодого науковця важливим є опанування техніки написання статей і 

підготовки доповідей на конференції не тільки з позиції задоволення вимог щодо 

рівня публікацій, але й з точки зору сприйняття їх читачами та слухачами. А тому 

необхідно навчитися досягати визначеної логіки побудови доповіді або статті, 

відповідності вимогам до їх форми, стилю та мови. 

Опублікувати статтю – означає зробити результати проведеного 

дослідження надбанням фахівців, які використовують цю інформацію у своїй 

роботі. Писати слід просто й зрозуміло, не забуваючи про кінцеву мету – 

використання матеріалів статті іншими дослідниками. 

12) Структура та обсяг кваліфікаційної магістерської роботи. 

Цей пункт вступу повинен мати наступний вид: «Кваліфікаційна 

магістерська робота викладена на ... сторінках друкованого тексту, 

ілюструється ... рисунками і ... таблицями та складається зі вступу, ... розділів, 

висновків, і ... додатків на ... сторінках, списку використаних джерел із ... 

найменувань». 

 

3.1.2. Основна частина 

 

Основна частина роботи складається з розділів та підрозділів.  

Кожний розділ починають з нової сторінки.  

Основну частину роботи рекомендується представити у трьох розділах. 

У першому розділі розкриваються загальні теоретичні положення 

кваліфікаційної магістерської роботи: економічний зміст об’єкту дослідження, 
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еволюція наукової думки стосовно розвитку об’єкта дослідження.  

Надається характеристика нормативно-правових документів, які 

регламентують бухгалтерський облік та контроль (його види) суб’єкта 

господарювання (Додаток Л.1), досліджується його облікова політика. 

Обов’язковим є посилання на останню редакцію Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-ХIV від 16.07.1999 

р. та Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

від 21.12.2017 р. № 2258-XIII, інших нормативно-правових документів, що мають 

безпосереднє відношення до об’єкта дослідження.  

Перелік законодавчих, нормативних актів та інструктивних матеріалів 

доцільно навести у вигляді таблиці та винести у додатки (Додаток Л.2).  

У розділі наводиться критичний аналіз літературних джерел по темі 

дослідження на підставі чого обґрунтовується методика обліку , контролю ( аудиту)  

та аналізу, залежно від об’єкту дослідження. Студент опрацьовує  навчальну та 

спеціальну літературу за темою кваліфікаційної магістерської роботи. 

Рекомендується критично оцінювати публікації вітчизняних та зарубіжних авторів 

у виданнях. Думки різних авторів необхідно підтвердити цитатами з обов’язковим 

посиланням на використані джерела. 

Також у першому розділі надається характеристика базового 

підприємства (установи, банку) на матеріалах якого виконана магістерська 

робота, де вказується форма власності, основний вид діяльності, його галузеві 

особливості, які впливають на побудову обліку та аналізу (або контролю), а також 

аналіз основних економічних показників діяльності за звітний період (за  3 

останні роки), аналізується виробнича, фінансова та загально–економічна 

інформація, на підставі якої визначається рівень ефективності діяльності 

підприємства.  

Доцільно навести аналітичну таблицю, яка розкриває основні фінансово - 

економічні показники, які комплексно характеризують господарську діяльність 

підприємства за аналізований період. Визначається прибутковість та 

конкурентоспроможність продукції. На підставі даних балансу (звіту про 

фінансовий стан) підприємства надається оцінка його фінансового стану через 

характеристику майна, власного та запозиченого капіталу, розраховуються 
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основні коефіцієнти, які характеризують фінансову стійкість, ліквідність, 

платоспроможність, ділову та ринкову активність, оцінюють ймовірність 

банкрутства та виявляються їх тенденції.  

Загальна характеристика діяльності підприємства (установи, банку), оцінка 

фінансового стану з підтверджуючими першоджерелами (формами звітності за 3 

останні роки) !!! наводиться у додатках кваліфікаційної магістерської роботи. 

(Додаток Л.1). 

Матеріали розділу необхідно ілюструвати цифровими даними відповідної 

галузі економіки України. Інформацію беруть із статистичних довідників за 

останні 3 роки, монографій, статей, наукових збірників.  

Результати проведених досліджень (розрахунків) рекомендуємо оформити у 

вигляді відповідних таблиць. Після кожної таблиці слід наводити аналіз 

показників. При цьому зазначаються зміни показників в абсолютних і відносних 

значеннях, чим вони були обумовлені, чи це позитивний чи негативний фактор.  

Текстова частина розділу повинна бути ілюструвана графічними 

матеріалами і схемами, графіками, діаграмами тощо. 

Висновком до розділу є узагальнення результатів теоретико-методичних 

напрацювань з обраної теми, виявлені проблеми, які потребують подальшого 

вирішення в роботі. 

У другому розділі особливу увагу магістрант повинен приділити недолікам 

бухгалтерського обліку і звітності, обґрунтуванню пропозицій щодо удосконалення 

їх методики та організації. Теоретичні положення окремих підрозділів 

підтверджують даними з практики роботи обраного суб’єкту господарювання 

(підприємства, банку, установи). 

У процесі дослідження рівня організації бухгалтерського обліку надається 

інформація про його стан та характеризується: форма організації бухгалтерського 

обліку; особливості облікової політики; системи і форми управлінського обліку, 

звітності та контролю господарських операцій; графік документообігу; недоліки в 

організації обліку та їх вплив на результати діяльності підприємства тощо. 

У розділі розглядається методика і техніка ведення аналітичного та 

синтетичного обліку. Характеристику стану обліку об’єкту дослідження доцільно 

розкривати, виходячи з наступного плану: 
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• документування господарських операцій об’єкта дослідження; 

характеристика положень (стандартів) бухгалтерського обліку об’єкта 

дослідження та інших нормативних документів з обліку (використовуються 

НП(С)БО та/або МСФЗ); організація аналітичного та синтетичного 

обліку;узагальнення інформації про об’єкт дослідження в облікових регістрах та 

фінансовій звітності. 

У процесі розкриття вищезазначених питань необхідно посилатися на 

заповнені форми первинних документів, фінансової звітності, зведених облікових 

регістрів (наведених у додатках до кваліфікаційної магістерської роботи) з 

використанням табличного та графічного матеріалу по тексту роботи. 

Аналітичний бухгалтерський облік у роботі повинен бути тісно пов’язаний з 

первинним обліком. Необхідно навести взаємозв’язок аналітичного та 

синтетичного обліку. По тексту розкриваються питання ведення податкового та 

управлінського обліку об’єкту дослідження, якщо це передбачено предметом 

дослідження.   

Доцільно бухгалтерські записи оформити у вигляді таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Порядок відображення типових операцій, пов’язаних з об’єктом дослідження,  
у системі бухгалтерського  

№ з/п Зміст операції Первинний документ 
(назва) 

Кореспонденція рахунків  
бухгалтерського обліку 

Дебет Кредит 
     

 

Третій розділ роботи може бути представлено реалізацією функцій 

економічного аналізу на підприємстві, де здобувачу необхідно детально 

проаналізувати аналітичні показники, які характеризують об’єкт дослідження. 

Важливо звернути увагу і розкрити:   розрахунок впливу окремих факторів 

на зміну показників ефективності, виявлення резервів, обґрунтування варіантів 

управлінських рішень,  прогнозування наступних змін у майбутньому.  

Аналіз показників за темою дослідження розглядається у взаємозв’язку з 

іншими показниками, які характеризують фінансово-господарську діяльність 

підприємства. 

Проведення економічного аналізу здійснюється на підставі аналітичних 
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таблиць, які застосовують для наочного показу методики аналітичних 

розрахунків, отримання результатів аналізу, групування показників і виявлених 

резервів.  

Обов’язковим у дослідженні є використання методу деталізації 

економічних показників за структурними підрозділами, видами продукції 

(робіт, послуг), центрами відповідальності, часовими періодами, окремими 

спеціальними ознаками і складовими (залежно від теми кваліфікаційної 

магістерської роботи). 

Визначити фактори, які здійснюють вплив на рівень економічних 

показників, наводиться кількісна оцінка їх впливу на відхилення від планових 

показників та динаміку змін. 

Для визначення впливу факторів необхідно застосовувати методи 

факторного аналізу (детермінованого чи стохастичного). Обов’язковим є 

визначення причин відхилень за показниками, факторами, здійснення 

прогнозування їх зміни у залежності від умов діяльності. 

Обов’язковим є: 

- узагальнення практичного матеріалу, який розкрито у попередніх 

розділах,  

- на його основі здійснення формулювання пропозицій щодо підвищення 

аналітичності обліку та удосконалення методики аналізу;  

- виявлення втрачених можливостей, наявних резервів підвищення 

ефективності виробництва;  

- розробка заходів, спрямованих на підвищення ефективності управлінської 

діяльності та роботи підприємства в цілому.  

Кожна пропозиція повинна бути розглянута з точки зору її ефективності та 

впливу на результати діяльності підприємства . 

У процесі виконання завдань по розділу в цілому, не є обов’язковим 

дотримання суворо визначеної послідовності розрахунків та обґрунтувань. 

Доцільним є використання різних моделей з метою дослідження динаміки 

розвитку явища, яке досліджується та на підставі проведеного дослідження зробити 

висновки та внести пропозиції. 

Сформульовані висновки повинні бути у вигляді: 
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• пропозицій; 

• вирішення проблеми, яка досліджена; 

• отриманих результатів; 

• кількісної оцінка отриманого економічного ефекту. 

Практичне значення пропозицій і рекомендацій студента підтверджується 

економічними розрахунками та визначенням розміру очікуваного економічного 

ефекту, котрий прогнозується від впровадження пропозицій на підприємстві, що 

досліджувалося. 

Якщо у темі кваліфікаційної магістерської роботи визначено функцію 

котролю, то у третьому розділі здобувач досліджує місце суб’єктів та/або 

органів контролю (!!! конкретно його виду: внутрішнього контролю, 

внутрішньогосподарського контролю, внутрішнього аудиту) в організаційній 

структурі підприємства. На основі застосування методу інформаційного 

моделювання доцільно розробити організаційну модель контролю (!!! конкретно його 

виду: внутрішнього контролю, внутрішньогосподарського контролю, внутрішнього 

аудиту)  відповідно до обраного предмету дослідження (Додаток Л.2). 

Організаційна модель контролю (!!! конкретно його виду: внутрішнього 

контролю, внутрішньогосподарського контролю, внутрішнього аудиту) має 

відображати:  

• суб’єкти контролю відповідних напрямів господарської діяльності 

підприємства;  

• об’єкти відповідно меті та завданням реалізації контрольної функції; 

• джерела інформації для здійснення контролю (визначити конкретні джерела 

нормативно-правової, нормативно-довідкової, фактографічної інформації та 

інформації огранізаційно-розпорядчого характеру); 

• способи (документального та фактичного за відповідними напрямами) та 

прийомів (суцільного, вибіркового та комбінованого) щодо виконання контрольних 

дій або способів та прийомів отримання аудиторських доказів (якщо відповідно до 

теми кваліфікаційної магістерської роботи йдеться про реалізацію внутрішнього або 

зовнішнього аудиту); 

• порядок узагальнення та реалізації результатів внутрішнього контролю. 

У тексті відповідного підрозділу необхідно подати детальну характеристику 
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зазначених елементів організаційної моделі контролю (!!! конкретно його виду: 

внутрішнього контролю, внутрішньогосподарського контролю, внутрішнього аудиту) 

та аргументувати обрання певних способів та прийомів щодо виконання відповідних 

контрольних процедур. 

 Підрозділ, присвячений розробці та розкриттю сутності методик контролю, 

необхідно викласти із застосуванням інформаційної моделі. 

Для прикладу у  Додатку Л.4.  наведено Модель методики внутрішнього 

контролю . 

Підрозділ щодо систематизації можливих помилок, які виявляються під час 

реалізації контрольної функції, доцільно розкривати за допомогою класифікації 

певних відхилень (викривлень та шахрайства) за визначеними та обґрунтованими 

ознаками, а також за допомогою ілюстративного матеріалу (механізм створення 

відхилень; порядок та послідовність виявлення помилок). 

Розділ завершується формулюванням узагальнюючого висновку щодо 

стану та напрямів удосконалення аналізу (або контролю) (з урахуванням 

розроблених організаційної моделі економічного аналізу або моделей методик 

виконання контрольних процедур; заходів щодо попередження можливих 

помилок та відхилень) на рівні певних підрозділів підприємства;  обґрунтуванням 

варіантів розроблених рекомендацій та пропозиції з акцентом на їх 

результативність. 

Другий та тертій розділи є відображенням прикладного характеру 

дослідження. Саме тому у них розкривається зміст запропонованих методик, які 

спрямовано на удосконалення обліково-аналітичного і контрольного процесу 

підприємства, що досліджувалось та обґрунтування рекомендацій щодо 

підвищення ефективності окремих аспектів фінансово-економічної діяльності 

підприємства та системи його управління. 
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3.1.3. Висновки та пропозиції 

 

Заключна частина роботи (висновки) констатує ступінь реалізації цілей та 

завдань, поставлених у вступі, науково-теоретичну та практичну цінність 

виконаної кваліфікаційної магістерської роботи.  

Висновки повинні бути короткими та чіткими, надавати повне уявлення 

про зміст, значення, обґрунтованість та ефективність розробок. Із формулювань 

повинні бути виключені загальні фрази та слова. Пишуться висновки тезисно, за 

пунктами, і повинні відобразити основні положення з теорії питання та 

результатів проведеного аналізу, а також за всіма запропонованими напрямами 

вирішення досліджуваної проблеми з оцінкою їх ефективності.  

У висновках та пропозиціях викладають найважливіші наукові та практичні 

результати, одержані у процесі дослідження, які повинні включати 

характеристику сучасного стану розгляду поставленої в роботі наукової 

проблеми, методи її вирішення та значення для науки і практики. Не можна 

допускати, щоб висновки формулювалися у вигляді анотації.  

 

3.1.4. Додатки до основного тексту роботи 

 

Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її сторінках 

або у вигляді окремої частини (книги), розміщують їх у порядку появи посилань у 

тексті роботи. Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожний 

такий додаток розпочинають з нової сторінки.  

Додатки повинні мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами, з 

першої – великої, симетрично відносно тексту сторінки. У середині рядка, над 

заголовком, малими літерами, з першої – великою друкується слово «Додаток А» і 

велика літера, що позначає його номер. 

Перший додаток позначається як додаток А. Кожний наступний додаток 

послідовно позначається наступною великою літерою української абетки, за 

винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: 

• додаток Б,  
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• додаток В і т.д. 

При оформленні додатків окремою частиною (книгою), на титульному 

аркуші, під назвою роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ». 

Текст кожного додатка в разі потреби може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка і перед кожним номером 

ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ 

додатка А; В.3.1 – підрозділ 3.1 додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщенні 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.  

 

 

3.1.5. Список використаних джерел 

 

Бібліографічний список розміщується після додатків і є однією із 

складових роботи, яка відображає самостійну творчу роботу магістранта та надає 

можливість оцінювання рівня проведеного дослідження. 

Групування літератури в списку використаних джерел здійснюється у 

алфавітному порядку з їх наскрізною нумерацією.  

Прізвища авторів і заголовки (якщо автор не вказаний) розміщуються за 

алфавітом. Іноземні джерела зазвичай розміщують за алфавітом після переліку 

всіх джерел мовою наукової праці. Спочатку наводяться джерела мовами, що 

викладено на кирилиці, після них – джерела, мова яких викладена на латиниці.  

Вимоги до джерел, що наводяться в списку літератури кваліфікаційної 

магістерської роботи  

1. Актуальність, сучасність джерел. Література має відповідати сучасному 

стану розвитку економіки та бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю, 

та аналізу, а тому переважна більшість джерел має бути новою – 5 років до року 

захисту роботи. Звичайно, не слід ігнорувати тематичні джерела більш ранніх 

років видання, адже їх опрацювання характеризує ступінь дослідженості 

магістрантом обраної теми.  

2. Відповідність темі кваліфікаційної магістерської роботи. Предметна 
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спрямованість використаних при написанні кваліфікаційної магістерської роботи і 

наведених у списку джерел має стосуватися обраної теми дослідження. 

3. Наукова спрямованість використаних джерел. У роботі слід мінімально 

використовувати навчальну літературу – підручники та навчальні посібники. 

Основну увагу при підготовці оглядового підрозділу слід приділяти науковій 

літературі – це монографії, наукові статті у спеціалізованих виданнях, матеріали 

та тези доповідей на наукових конференціях, наукові звіти тощо. Це підвищить 

наукову цінність виконаної кваліфікаційної магістерської роботи. 

4. Згадування джерела у тексті роботи. На джерела, що наводяться у 

списку використаної літератури, мають бути посилання за результатами 

згадування в основному тексті магістерської роботи. 

5. Кількість джерел у списку використаної літератури магістерської роботи 

– не менше 50 позицій.   

Декілька порад для уникнення помилок при оформленні списку 

використаних літературних джерел. 

1. При зазначенні автора джерела на початку слід вказувати його прізвище, 

а вже потім ініціали (це є однією з найбільш розповсюджених помилок при 

оформленні списку).  

2. При включенні до списку джерел авторів з однаковим прізвищем їх слід 

розташовувати в алфавітному порядку їхніх ініціалів. Наукові праці одного автора 

розташовують за алфавітом їх назв, у випадку необхідності наведення декількох 

видань однієї книги – за хронологією їх випуску. 

3. Кількість сторінок книги слід вказувати з маленької літери після цифр 

(2016. – 121 с.). Якщо використовувалася стаття, то слід вказувати нумерацію 

сторінок розташування цієї статті у збірнику або журналу. У такому випадку 

нумерація вказується з великої літери перед цифрами (2016. – № 4. – С. 49–55). 

4. Назву видавництва у списку літератури не слід брати у лапки (це також є 

однією з найбільш розповсюджених помилок при оформленні списку). 

5. Переклад назви книги не здійснюється – все подається мовою оригіналу 

(яким користувався магістрант). 

6. Обов’язково слід дотримуватися порядку оформлення відповідних 

умовних знаків (крапка, крапка і тире, кома, двокрапка, крапка з комою, навкісна 
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риска, подвійна навкісна риска, квадратні дужки). Наприкінці обов’язково слід 

ставити крапку (виключення – Інтернет-джерела). 

7. Закони та підзаконні акти, інші нормативні джерела слід використовувати 

та подавати у списку в їх останній редакції (плюс дата та джерело його першого 

опублікування). 

8. При нумерації джерел у списку літератури не слід використовувати абзаци. 
Зразок оформлення списку використаних джерел (Додаток Н). 

 

 

3.2. Загальні вимоги до оформлення тексту роботи 

 

Після завершення етапу підготовки до написання кваліфікаційної 

магістерської роботи магістрант приступає до безпосереднього написання 

рукопису роботи. 

Роботу виконують з використанням комп'ютера друкують на одній стороні 

аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм), через 1,5 міжрядкових 

інтервали, шрифтом Times New Roman. Кегель шрифту – 14.  
Обсяг випускної роботи магістра має бути у межах 60 сторінок друкованого 

тексту. Робота повинна мати наступну структуру: розділи та підрозділи повинні 

бути співрозмірними за обсягом: вступ до 3 сторінок, перший розділ до 15 

сторінок, другий розділ – 15-20 сторінок, третій розділ – 15-20 сторінок, висновки 

3-4 сторінки. Разом обсяг основної частини роботи не повинен перевищувати 60 

сторінок. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких роз-

мірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 
Шрифт друку має бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. 

Щільність тексту має бути однаковою. 

Математичні формули наводяться у редакторі формул Microsoft Equation 

3.0. 

Графіки виконуються з використанням редактора Micrograft ABC.  

Діаграми – у «Діаграма Microsoft Excel» або у «Діаграма Microsoft Graph».  

Схеми в MS Organization Charter 2.0 або Micrograft ADC Flor Charter. 
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Допускається вписування у текст роботи окремих іншомовних слів, формул, 

умовних знаків чорнилом, тушшю, пастою чорного кольору, щільність вписаного 

тексту має бути наближеною до щільності основного тексту. 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявлено у процесі 

написання роботи, можна виправити підчищенням або зафарбувати коректором та 

нанести на тому ж місці виправлений текст (фрагмент рисунка) машинописним 

способом. 

Роздруковані програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають 

бути розрізаними); їх включають до загальної нумерації сторінок роботи і 

розміщують у додатках. 

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи і пункти.  

Заголовки структурних частин роботи: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 

СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами, 

шрифт «напівжирний» симетрично до тексту. Відстань між заголовком 

структурної частини роботи та заголовком підрозділу має бути 2,0 інтервали.  

Кожну структурну частину роботи  (розділ) розпочинають з нової сторінки,  

при цьому на попередньому аркуші повинно бути не менше 1/2 сторінки тексту. 

 Пункти у межах розділу (1.2., 1.3, і т.д.) продовжують по тексту сторінки, 

після закінчення попереднього пункту, не переходячи на нову сторінку. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (окрім першої 

великої) з абзацу (відступ 1,25 мм), шрифт «напівжирний». Крапку у кінці 

заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 

розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (окрім 

першої великої) з абзацного відступу, у підбір до тексту. У кінці заголовка, 

надрукованого у підбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовку пункту) та текстом 

повинна бути однаковою по всій роботі і відповідати 2 інтервалам. 

Після заголовка підрозділу на сторінці повинно бути не менше 3-4 рядків 

тексту до кінця сторінки. Якщо ці умови не виконуються, заголовок переноситься 

на наступну сторінку. Не допускається розміщати найменування розділу та 

підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один 
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рядок тексту (висяча строка). 

 
 

3.2.1. Нумерація матеріалів рукопису 
 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№». 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш (Додаток З), який 

включають до загальної кількості сторінок роботи. На титульному аркуші номер 

сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Титульний лист та завдання на кваліфікаційну магістерську роботу не 

нумерують. 

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без знака «№», після номера 

крапку не ставлять, а друкують назву розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового розділу, між якими ставлять крапку. У 

кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад 1.1. (перший підрозділ 

першого розділу). Потім, у тому ж рядку, – заголовок підрозділу (рис. 3.3). 

ІЛЮСТРАЦІЇ (рисунки, діаграми, схеми, графіки) необхідно подавати у 

роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній 

сторінці. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. На всі 

ілюстрації повинні бути посилання в роботі. 

Ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до 

загальної нумерації сторінок. Ілюстрації, розміри яких більші ніж формат А4, 

враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях, після згадування 

у тексті, або у додатках. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно у межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номеру ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад «Рис. 1.2» (другий 

рисунок першого розділу). 
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Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують під 

ілюстрацією (рис. 3.4; Додаток П).  

 
 

 

 

 

Рис. 3.4. Наочне подання вимог щодо оформлення нумерації в роботі 

 

Якщо у роботі наведено одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними 

правилами. 

Назва ілюстрації виділяється шрифтом «напівжирний» та розташовується 

симетрично до тексту. 

Усі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.  

Кожний розділ має містити, щонайменше, 1-2 ілюстрації. 

 

 
 

 Рис. 3.3. Наочне подання вимог щодо оформлення нумерації  
в роботі 

 

Рис. 1.2. Класифікація короткострокових виплат працівникам згідно  
МСБО 19 «Виплати працівникам»* 

*Джерело: узагальнено автором на основі [Порядковий номер джерела у списку 

літератури] 
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Забороняється використовувати скановані об’єкти! 

 

ТАБЛИЦІ 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. 

Таблицю розміщують після першої згадки про неї в тексті таким чином, 

щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з 

поворотом за годинниковою стрілкою. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, наведених у 

додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком 

таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці 

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими 

ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.5» (п’ята таблиця першого розділу). 

Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. 

Назву таблиці виділяють шрифтом «напівжирний». 

Таблицю з великою кількістю рядків переносять на інший аркуш. При 

переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку), слово «Таблиця» і її номер 

вказують один раз справа, над першою частиною таблиці.  

Над другою та наступними частинами пишуть слова «Продовження табл.» 

та вказують номер, наприклад: «Продовження табл. 1.2». Над останньою 

частиною таблиці пишуть слова «Закінчення табл.» та вказують номер, 

наприклад, «Закінчення табл. 1.5». При переносі таблиці на іншу сторінку 

необхідна нумерація колонок на першій та її повторювання на наступних 

сторінках. Заголовки граф таблиці починають із великої літери, а підзаголовки – з 

малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. 

У назві аналітичних таблиць за конкретним підприємством треба вказати 

назву підприємства та період, який аналізували (рис 3.5). 
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Рис. 3.5. Наочне подання вимог щодо оформлення таблиці у  
кваліфікаційній магістерській роботі 

 

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть із великої літери. У 

кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і 

підзаголовки граф вказують в однині. 

Кожний розділ має містити, щонайменше, 1-2 таблиці. 

Забороняється використовувати скановані об’єкти! 
 

ФОРМУЛИ та рівняння у роботі слід подавати безпосередньо після тексту, 

в якому вони згадуються, посередині сторінки.  

Перед та після кожної формули або рівняння повинно бути залишено не 

менше одного вільного рядка (приблизно 10 мм).  

Розміри літер та знаків у формулі повинні бути надруковані такими 

шрифтами: великі літери та цифри – 16, малі – 14, показники степенів та індексів 

над та під літерами – 8. 

Нумерувати їх слід порядковою нумерацією в межах розділу (за винятком 

формул і рівнянь, наведених у додатках). Номер формули або рівняння 

складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння у 

розділі, відокремлених крапкою, наприклад, формула (3.1) – перша формула 

Зразок оформлення таблиці в роботі: 

Таблиця 3.7  
Відповідність темпів зростання заробітної плати та продуктивності праці  

ПрАТ «Укроптбакалія» за 20__ - 20__ рр*  
 

Показники 20__ р. 20__ р. 20__ р. 

Зміни 20__ р. до  
20__ р. 

У тис. 
грн. 

Темпи 
росту, % 

1. Фонд оплати праці (за місяць), тис. грн. 1328,6 1379,7 1503,3 123,6 108,96 
2. Середньооблікова чисельність працівників, осіб 118 108 103 -5 95,37 
3. Продуктивність праці, тис. грн /чол. 214,03 245,11 284,80 39,69 116,19 
4. Середньомісячна заробітна плата одного 
працівника, тис. грн. 11,26 12,78 14,60 1,82 114,25 

5. Індекс середньої заробітної плати 1 1,13 1,14 0,01 100,69 
6. Індекс продуктивності праці 1 1,15 1,16 0,02 101,46 
7. Коефіцієнт випередження 1 1,01 1,02 0,01 100,76 
8. Сума економії (перевитрати) фонду заробітної 
плати   -154,65 -307,12 -152,47 - 

*Джерело: складено автором за даними ПраТ «Укроптбакалія» 
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третього розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули 

(рівняння) в дужках з правого рядка. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі.  

Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з 

нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки 

(рис. 3.6).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.6. Наочне подання вимог щодо оформлення формул у роботі 
 

Рівняння і формули відділяти від тексту вільними рядками. Вище і нижче 

кожної формули потрібно залишити не менше одного рядка. Якщо рівняння не 

розміщується на одному рядку, його необхідно перенести після знака рівності (=) 

або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:) з повторенням 

такого знака на наступному рядку. 

Забороняється використовувати скановані об’єкти! 
 
 

3.2.2. Посилання та цитування 
 

 

Питання, вивченню яких присвячена робота або на висновках яких 

розробляються проблеми та завдання, при написанні роботи магістрант повинен 

посилатися на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в роботі. 
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Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність 

відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, 

допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилання зазначають на 

останні наукові видання та публікації. На більш ранні видання можна посилатися 

лише у тих випадках, якщо у них наявний матеріал, який не включено до 

останнього видання. 

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, то у посиланні необхідно 

точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке 

зроблено посилання у роботі. Посилання по тексту роботи на джерела зазначають 

порядковим номером за переліком посилань і виділяють  квадратними дужками, 

наприклад «у працях [12–27]» або «[7, с. 54-58; 7, с. 67-69]». 

Допускаються посилання на джерела у спеціально зроблених виносках 

наприкінці сторінки (нижньому колонтитулі), оформлення посилання має 

відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням 

порядкового номера. 

Наприклад, цитата у тексті «Операційні витрати включають всі витрати, 

окрім собівартості реалізованих товарів, які виникають у процесі функціонування 

підприємства...» [22]. 

Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів 

надавати посилання на особисті наукові публікації (статті, тези) магістранта. 

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, 

наприклад «рис. 2.5.». Посилання на формули в роботі вказують порядковим 

номером формули в дужках, наприклад «у формулі (2.1.)». 

На всі таблиці, які наведено у кваліфікаційній роботі магістра роблять  

посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, 

наприклад «у табл. 3.5». 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації вказують скорочено слово 

«дивись», наприклад «див. табл. 3.5». 

Наприклад:  

«… у розділі 3 визначено …»;  

«,… відповідно до пункту 1.3 …»;  
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«…подані у табл. 3.1 значення показників…» або «…згідно з даними  

табл. 3.1…» або «… див. табл. 3.1…»;  

«… згідно з рис. 1.3…» або «… показано на рис. 1.3…»;  

«… у рівняннях (3.4) – (3.8) …»;  

«… за формулою (2.5)…» або «… як видно з формули (2.5)…»;  

«… у додатку А…» або «…  (додаток А)…».  

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело 

або критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати.  

Загальні вимоги до цитування такі:  

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей 

авторського написання; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при 

цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається 

трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, в 

середині, у кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий 

знак, то він не зберігається;  

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;  

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми 

словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у 

викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати 

відповідні посилання на джерело. 

 
3.2.3. Додатки 

 
Додатки – це допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття 

кваліфікаційної магістерської роботи, до якого можуть входити: 

– форми звітності;  

– таблиці допоміжних цифрових даних; 

– ілюстрації допоміжного характеру.  

– статистичні дані;  

– проміжні формули і розрахунки; 
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– вирішення задач за допомогою програмних продуктів; 

– опис алгоритмів, які розроблені в процесі виконання наукового 

дослідження;  

– інші дані та матеріали. 

Додатки слід оформлювати як продовження роботи на наступних її 

сторінках або у вигляді окремої частини (книги) та розміщувати їх у порядку 

появи посилань у тексті роботи. Якщо додатки оформлюють на наступних 

сторінках роботи, кожний такий додаток розпочинають з нової сторінки.  

Якщо додаток (додатки) оформлюють окремою частиною кваліфікаційної 

магістерської роботи, то такий додаток повинен мати титульний аркуш, на якому 

посередині великими літерами слід написати слово «ДОДАТКИ»  

(18-20 шрифтом).  

Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині аркуша 

малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки.  

Над заголовком, симетрично відносно тексту сторінки, малими літерами, з 

першої  великої друкується слово «Додаток А » і велика літера, що позначає його 

номер. 

Перший додаток позначається як «Додаток А». Кожний наступний додаток 

послідовно позначається наступною великою літерою української абетки, за 

винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток Б», «Додаток В» і т.д. 

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є в тексті додатка, слід 

нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, «Рис. А.2», – другий рисунок 

додатка А; «Таблиця А.1», – перша таблиця додатка А; Формула (Д.1) – перша 

формула додатка Д. Якщо додаток має продовження, то продовження додатка 

пишуть із першої великої літери, вказуючи номер додатка і номер таблиці, 

рисунка або формули. Наприклад, «Продовження табл. В.2», «Продовження 

додатка Л», «Продовження рис. Д. 5».  

У посиланнях у тексті додатка на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння 

рекомендується писати: «... на рис. А.1 ...», «... на рис. В.1 ...» – якщо рисунок 

єдиний у додатках А та В; «... у табл. А.3 ...», «... за формулою (В.1) ...», «... у 

рівнянні Д.2 ...».  

3 Форма цитування, правила складання переліку посилань повинні бути 
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аналогічними прийнятим в основній частині кваліфікаційної роботи. Перед 

номером цитати і відповідним номером у переліку посилань ставлять позначення 

додатка. Якщо в роботі як додаток використовується документ, що має 

самостійне значення й оформлюється згідно з вимогами до документу даного 

виду, його копію вміщують у роботі без змін в оригіналі. Перед копією документа 

вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК __» і його 

назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий 

номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну 

нумерацію сторінок кваліфікаційної роботи (не займаючи власної нумерації 

сторінок документа). 

  

 3.2.4. Список використаних джерел 

 

Список  використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий 

містить бібліографічний опис використаних джерел. 

Бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей про 

документ (його складову частину чи групу документів), які наведені за певними 

правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної обробки 

інформації. 

Відомості щодо літературних джерел, включених до списку, слід наводити 

згідно із вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і 

вихідних даних видавництв.  

Основними елементами бібліографічного опису є:  

– прізвище автора;  

– назва книги;  

– місце випуску (місто);  

– назва видавництва;  

– рік випуску;  

– загальна кількість сторінок або сторінки, на яких надруковані статті чи 

інші складові таких джерел, як книги, журнали, газети тощо. 

Перелік використаних джерел повинен бути наведений після висновку з 

нової сторінки.  
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Список використаних джерел у кваліфікаційній магістерській роботі – це 

ключ до джерел, які використовував магістрант при її написанні. За належним 

оформленням такого списку можна оцінювати наукову етику та культуру 

магістранта, ступінь його обізнаності стосовно розкриття проблеми, яка 

вивчається у наявній літературі.  

Список джерел відображає рівень підготовленості магістранта за обраною 

темою дослідження. У ньому відслідковується робота магістранта по формуванню 

інформації для обґрунтування актуальності обраної теми, визначення її новизни, 

вивчення практичних розробок та їх аналіз. 

Починати вивчення літератури слід із загальної інформації за обраною 

темою кваліфікаційної магістерської роботи, тобто з підручників, посібників та 

монографій, далі переходити до публікацій більш вузької тематики. Доцільно 

проаналізувати наукові публікації, розміщені у фахових виданнях УБС, збірниках 

наукових конференцій, проведених УБС. Але не слід цим обмежуватися і 

обов’язково вивчити публікації у фахових виданнях України («Бухгалтерський 

облік і оподаткування», «Економіка України», «Аудитор України», «Вісник 

аудитора України», «Статистика України», «Облік і фінанси АПК», «Все про 

бухгалтерський облік» тощо) та інших країн, інших ВНЗ України, опрацювати 

інформацію, яка розміщена на сайтах  Національної  бібліотеки  України  імені  

В.І. Вернадського (www.nbuv.gov.ua), Національної парламентської бібліотеки 

України (www.nplu.org), бібліотеки УБС. Доцільним також є вивчення 

авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, захищених за 

економічними спеціальностями (зокрема, 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит), які пов’язані з темою та поставленими завданнями кваліфікаційної 

магістерської роботи. 

Уже на цьому етапі слід починати складати список використаних джерел.  

За результатами опрацювання джерел уточнюється коло завдань за темою 

кваліфікаційної магістерської роботи, які формулюються у вступі до роботи для 

досягнення поставленої мети дослідження, наводиться зміст їх вирішення в 

основній частині, результати вирішення завдань коротко подаються у висновках 

до кожного розділу та у загальних висновках до кваліфікаційної магістерської 

роботи.  
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Список використаних джерел формується магістрантом за його вибором 

одним із таких способів: 

– у порядку появи посилань у тексті; 

– в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; 

– у хронологічному порядку. 

Бібліографічний опис списку використаних джерел у кваліфікаційній 

магістерській роботі може оформлятися магістрантом за його вибором з 

урахуванням Національних стандартів України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила 

складання».  

Елементи бібліографічного запису та знаки пунктуації в 

бібліографічному посилання 

1. У заголовку бібліографічного запису подають відомості про одного, двох, 

трьох чи більше (за потреби) авторів. 

Жукова О. В., Дубницький В. І., Вареня В. О. Трансфертне 

ціноутворення: український варіант. Київ : Ліра-К, 2014. 184 с. 

2. Щоб розділити зони бібліографічного опису, в бібліографічному записі 

рекомендовано застосовувати знак «крапка».  

Плахтій Т. Ф. Розвиток системи менеджменту якості обліку. Проблеми 

теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 2017.  

№ 2 (37). С. 67 – 73. 

3. У складі відомостей про фізичну характеристику документа можна 

зазначати або його загальний обсяг (наприклад: 184 с.), або номер сторінки, на 

якій подано об’єкт посилання (наприклад: С. 76). 

Жукова О. В., Дубницький В. І., Вареня В. О. Трансфертне 

ціноутворення: український варіант. Київ : Ліра-К, 2014. 184 с. 

АБО 

Жукова О. В., Дубницький В. І., Вареня В. О. Трансфертне 

ціноутворення: український варіант. Київ : Ліра-К, 2014. С. 76. 

 

Приклад оформлення списку використаних джерел наведено у Додатку Н.  
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 РОЗДІЛ 4 

ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 
4.1. Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи до 

попереднього захисту на кафедрі 

 
Відповідно до індивідуального плану написання рукопису кваліфікаційної 

магістерської роботи, магістрант у встановлені строки подає науковому 

керівникові відповідні розділи та завершену роботу. 

Науковий керівник опрацьовує рукопис роботи магістра, за наявності 

зауважень – проводить роз’яснення їх суті магістранту і повертає роботу для 

доопрацювання. 

Магістрант, після доопрацювання рукопису кваліфікаційної магістерської 

роботи, відповідно до зауважень і рекомендацій наукового керівника, надає 

завершений варіант роботи науковому керівникові на предмет отримання відгуку 

та дозволу на попередній захист кваліфікаційної магістерської роботи на кафедрі 

(за 10 днів до захисту). 

 
 4.2. Попередня експертиза (попередній захист) роботи на кафедрі 

 
Попередній захист кваліфікаційної магістерської роботи відбувається на 

кафедрі за виконання обов’язкових умов та вимог: 

– наявності повного завершеного тексту рукопису кваліфікаційної 

магістерської роботи; 

– наявності допуску до захисту за результатами нормоконтролю  

(Додаток Ф) та перевірки на плагіат; 

– підготовленого тексту виступу магістранта для захисту своєї роботи з 

представленням ілюстративного (демонстраційного) матеріалу; 

– присутності наукового керівника та його висновків щодо стану 

кваліфікаційної магістерської роботи та рівня підготовки магістранта до 

попереднього захисту. 
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Попередній захист кваліфікаційної магістерської роботи відбувається 

прилюдно, у присутності членів кафедри та магістрантів з метою попередньої 

апробації (експертизи) роботи та отримання допуску до захисту на засіданні 

Екзаменаційної комісії. 

Процедура попереднього захисту складається з: 

– подання на розгляд засідання кваліфікаційної магістерської роботи у 

роздрукованому вигляді; 

– доповіді автора, в якій стисло викладається мета, зміст попереднього 

дослідження, проблеми та завдання, викладені у роботі, з поданням для 

покращення наочності ілюстративного (демонстраційного) матеріалу; 

– обговорення роботи, під час якої магістрант надає відповіді на запитання. 

Попередній захист вважається успішним, якщо кваліфікаційна магістерська 

робота за змістом та оформленням відповідає вимогам вищої школи в Україні, 

магістрант повністю володіє знаннями щодо проведеного дослідження та 

результатів самостійно підготовленої роботи. 

Під час попереднього захисту можуть бути виявлені окремі недоліки у 

підготовці як самого тексту кваліфікаційної магістерської роботи, так і рівня 

знань магістранта стосовно дослідження. За таких умов усі рекомендації щодо 

вдосконалення магістерського дослідження заносяться до протоколу 

попереднього захисту і визначаються терміни повторного попереднього захисту. 

Кваліфікаційна магістерська робота не допускається до попереднього 

захисту у разі порушення магістрантом вимог щодо змісту, оформлення та 

порядку підготовки роботи до захисту, а саме: 

– надана науковому керівникові на перевірку, або на будь-який інший етап 

проходження з порушенням встановлених календарним планом строків; 

– тема не була погоджена з науковим керівником, не розглянута на засіданні 

кафедри та не затверджена наказом по університету; 

– робота виконана не самостійно, має чітко виражений компілятивний 

характер; 

– структура роботи не відповідає вимогам; 

– відсутнє науково-теоретичне, методичне та економічне обґрунтування 

запропонованих рекомендацій; 
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– висновки не підтверджують логіку процесу дослідження; 

– оформлення кваліфікаційної магістерської роботи не відповідає 

встановленим вимогам. 

Після успішного проходження попереднього (та за потреби повторного), 

захисту кваліфікаційна магістерська робота брошурується, підписується 

магістрантом, візується науковим керівником та завідувачем кафедри і 

допускається до прилюдного захисту на засіданні Екзаменаційної комісії (не 

пізніше ніж за 5 днів до початку роботи Екзаменаційної комісії) . 

  

 4.3. Перевірка кваліфікаційної магістерської роботи на плагіат 

 
Кожна кваліфікаційна магістерська робота для допуску до прилюдного 

захисту на засіданні Екзаменаційної комісії має пройти перевірку на плагіат. 

Для перевірки на плагіат необхідно, не пізніше ніж за 10 календарних днів 

до попереднього захисту, передати (надіслати) в електронному форматі повністю 

готову роботу відповідальній за це особі на кафедру. 

До захисту допускається робота, в якій після перевірки на плагіат 

виявлено не менше 80 % оригінального тексту. 

 

 

 4.4. Рецензування кваліфікаційної магістерської роботи 

 
Кожна кваліфікаційна магістерська робота до моменту прилюдного захисту 

на засіданні Екзаменаційної комісії, має пройти внутрішнє і зовнішнє 

рецензування. 

Внутрішнє рецензування оформляється у вигляді подання з 

обгрунтуванням актуальності, самостійності, завершеності, наукового рівня, 

теоретичного і практичного значення одержаних магістрантом результатів 

дослідження обраної теми і рекомендацією наукового керівника кваліфікаційної 

магістерської роботи до її прилюдного захисту. 

Подання готується дирекцією інституту і підписується особисто науковим 

керівником магістерської роботи (Додаток Р). 

Зовнішнє рецензування здійснює рецензент з іншої установи (базового 
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підприємства) (Додаток С), де є відповідні фахівці за напрямом дослідження 

відповідно до теми кваліфікаційної магістерської роботи (головний бухгалтер, 

фінансовий директор, керівник служби внутрішнього аудиту, керівник іншого 

фінансово-економічного підрозділу підприємства). 

Рецензент дає попередню оцінку, оскільки остаточно кваліфікаційна 

магістерська робота оцінюється у процесі її прилюдного захисту на засіданні 

Екзаменаційної комісії. 

Рецензія готується рецензентом у довільній формі, але у ній рецензент має 

висвітлити: 

– актуальність теми кваліфікаційної магістерської роботи для теорії та 

практики, коректність редакційного формулювання теми; 

– чіткість структурування та логічність викладення матеріалу у роботі; 

– наукову новизну результатів досліджень за темою кваліфікаційної 

магістерської роботи; 

– самостійність, творчий підхід магістранта до опрацювання і дослідження 

теоретичного і фактичного матеріалу; 

– завершеність дослідження за обраною темою; 

– уміння критично аналізувати опубліковані наукові праці вчених з напряму 

відповідної галузі науки; 

– мову і стилістичний рівень рукопису роботи; 

– оформлення списку використаних джерел; 

– рівень оформлення кваліфікаційної магістерської роботи в цілому. 

Рецензент відзначає і формулює виявлені у роботі недоліки, невикористані 

магістрантом можливості, наводить власні рекомендації стосовно можливості 

використання результатів дослідження за темою кваліфікаційної магістерської 

роботи. 
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4.5. Процедура прилюдного захисту кваліфікаційної магістерської роботи на 

засіданні Екзаменаційної комісії 

 
Готуючись до захисту кваліфікаційної магістерської роботи, студент 

складає доповідь, оформлює ілюстративний матеріал (зразок титульного листа 

ілюстративного матеріалу наведено в Додатку У), обмірковує відповіді на 

зауваження, які вказані у відзиві наукового керівника та зовнішній рецензії.  

Доповідь має супроводжуватися презентацією проведеного дослідження, 

зробленою з використанням мультимедійного проектора. Зміст доповіді та склад 

презентаційних матеріалів узгоджується з науковим керівником кваліфікаційної 

магістерської роботи.  

Для розкриття змісту роботи студенту надається до 10 хвилин. 

Зміст доповіді покликаний розкрити суть, теоретичне й практичне значення 

результатів здійсненої магістрантом дослідницької роботи. 

Структурно доповідь складається з трьох частин, кожна з яких поділяється 

на самостійні смислові блоки (рубрики), які повинні бути логічно 

взаємопов’язаними, репрезентувати єдність, що сукупно характеризує зміст 

здійсненого дослідження. 

Перша (вступна) частина доповіді в основному повторює вступ 

магістерської роботи. Рубрики її відповідають тим змістовим аспектам, якими 

охарактеризовано актуальність обраної теми, описано наукову проблему, 

сформульовано мету роботи. У ній репрезентують методи, за допомогою яких 

отримано фактичний матеріал дослідження, а також розвивають і коментують 

загальну структуру роботи. 

Наступна частина доповіді є найбільшою за обсягом. Головне її завдання – 

послідовно, згідно з логікою дослідження, охарактеризувати кожний розділ 

роботи, звернувши особливу увагу на її підсумкові результати, а також на 

критичні зіставлення й оцінки. 

Закінчується доповідь заключною частиною, яку формують, орієнтуючись 

на текст висновків роботи. У ній наводять загальні висновки, не повторюючи 

узагальнень, зроблених при характеристиці розділів основної частини, й основні 

рекомендації. 



 
54 

Доповідь повинна бути стислою і змістовною. Доповідь бажано почати зі 

звернення: «Шановний(а) голово! Шановні члени екзаменаційної комісії! 

Присутні! На Ваш розгляд пропонуються основні положення кваліфікаційної 

магістерської роботи на тему …”» та закінчити словами: «Доповідь закінчена. 

Дякую за увагу».  

Оцінка кваліфікаційної роботи залежить не лише від змісту, переконливості 

доповіді, а й від того, наскільки вправно представить її на засіданні 

Екзаменаційної комісії студент (здобувач), наскільки компетентно, впевнено 

відповідатиме він на поставлені запитання, коментуватиме дискусійні положення. 

Для цього йому необхідно володіти і послуговуватися правилами публічного 

виступу.  

Переконливості доповіді магістранта надає чіткість, лаконічність, 

граматична правильність висловлювань. Доповідь має бути спрощеною за 

формою і має відповідати всім критеріям наукової доповіді, бути глибокодумною, 

добре аргументованою.  

Виголошувати її необхідно впевнено, виразно, дбаючи про оптимальні темп, 

гучність та інтонацію. Готуючись до виголошення наукової доповіді, 

магістрант повинен зважити на такі рекомендації:  

– усі цифри в тексті занотовувати лише прописом, уникаючи необхідності 

рахувати нулі;  

– підкреслювати найважливіші фрази, словосполучення, слова;  

– під час друкування залишати широкі поля, щоб можна було  

– доповнити написане коментарями;  

– під час виголошення доповіді значно ефективніше спрацьовує 

повторювання іменників, уникнення вживання займенників;  

– використовувати прості слова й прості стверджувальні речення; 

– не переобтяжувати текст підрядними реченнями.  

Захист кваліфікаційної магістерської роботи відбувається на засіданні 

Екзаменаційної комісії (ЕК) відповідно до затвердженого керівництвом закладу 

вищої освіти графіка засідань ЕК. 

Захист кваліфікаційної магістерської роботи повинен носити характер 

наукової дискусії і проходити в обстановці високої вимогливості, принциповості 
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та дотримання наукової етики.  

Магістрант готує виступ (доповідь) та необхідний ілюстративний матеріал 

у вигляді таблиць, графіків, схем, слайдів, які висвітлюють результати 

дослідження, узагальнення та пропозиції. 

У доповіді здобувач коротко викладає сутність наукової проблеми 

(завдання) і стан питання, обґрунтовує її актуальність та мету наукових 

досліджень. Більшу частину доповіді необхідно приділити розкриттю сучасного 

стану ключових питань роботи (недоліки, виявлені в ході дослідження та аналізу), 

суті заходів, запропонованих слухачем для усунення недоліків та оцінити 

вірогідну ефективність пропонованих рекомендацій. Під час доповіді треба 

використовувати ілюстративний матеріал, пояснюючи його зміст членам комісії 

та присутнім на захисті роботи. 

Ілюстративний (демонстраційний) матеріал до захисту кваліфікаційної 

магістерської роботи надається на аркушах формату А4, вкладається у файли, які 

скріплені у пластиковій папці у кількості, не менше 5 примірників. 

Демонстрацію ілюстративного матеріалу доцільно проводити за допомогою 

мультимедіа чи інших технічних засобів. 

Структура демонстраційного матеріалу: 

Слайд 1 – Титульний аркуш ( Додаток У), він же є також завершальним; 

Слайд 2 – Зміст роботи; 

Слайд 3 і наступні – основні результати за етапами роботи, відображені у 

рисунках і таблицях (з розрахунку 1-2 табл. і 1-2 рис. до кожного питання 

(пункту), що розкривається у роботі). На цьому важливому етапі підготовки 

здобувача до захисту кваліфікаційної магістерської роботи необхідне наукове 

консультування та допомога наукового керівника. 

Алгоритм процедури захисту кваліфікаційної магістерської роботи наведено 

на рис. 4.1. 
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* Наявність всіх необхідних документів, оформлених відповідно до вимог, перевіряється до початку 
захисту секретарем Екзаменаційної комісії 

** Обговорення результатів захисту кваліфікаційної магістерської роботи відбувається в кінці роботи 
Екзаменаційної комісії, а не після кожного захисту 

*** Якщо студент не погоджується з оцінкою, він може заявити про це до затвердження протоколу 
засідання Екзаменаційної комісії 

Рис. 4.1. Процедура захисту кваліфікаційної магістерської роботи 
 

 

Після виступу здобувача проводиться наукова дискусія, у якій мають 

право брати участь всі присутні на прилюдному захисті кваліфікаційної 

магістерської роботи. Члени Екзаменаційної комісії та особи, які запрошені на 

захист, в усній формі можуть ставити запитання з проблем, які вирішувалися у 

процесі дослідження та написання кваліфікаційної магістерської роботи, стосовно 

методів дослідження, уточнювати результати та процес дослідження тощо. 

Доцільним для оцінки членами Екзаменаційної комісії результатів захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи є виступ наукового керівника, який 

висвітлює процес підготовки роботи здобувачем, характеризує його рівень знань 

та вмінь. 

Після закінчення дискусії, за бажанням здобувача, йому може бути надане 

заключне слово, яким завершується основна частина процедури прилюдного 

захисту кваліфікаційної магістерської роботи. 

затвердження протоколу засідання Екзаменаційної комісії 

оголошення результатів захисту студентам*** 

обговорення членами Екзаменаційної комісії результатів захисту** 

виступ керівника кваліфікаційної магістерської роботи 

Процедура захисту 
кваліфікаційної магістерської роботи 

оголошення секретарем Екзаменаційної комісії теми 
кваліфікаційної магістерської роботи та надання слова студенту* 

доповідь студента про основні положення та результати 
кваліфікаційної магістерської роботи 
відповіді студента на питання членів Екзаменаційної комісії 

оголошення головою/ членом Екзаменаційної комісії висновків і 
зауважень, що містяться у відгуках наукового керівника і 
рецензентів 

відповіді студента на зауваження (за необхідності) 
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Результати оцінки захисту кваліфікаційної магістерської роботи  

визначаються на закритому засіданні членів Екзаменаційної комісії. Рішення про 

оцінку роботи приймається простою більшістю голосів членів комісії, які беруть 

участь у засіданні. Враховується теоретичний рівень і практичне значення роботи, 

використані джерела, знання магістрантом основних положень щодо вирішення 

проблем за темою кваліфікаційної магістерської роботи, які висвітлені у 

літературі, правильність постановки цілей і задач дослідження, самостійність і 

повнота їх вирішення, оформлення, а також вміння здобувача представити на 

прилюдному захисті сутність і зміст своєї роботи, правильність відповідей на 

поставлені запитання, вміння відстоювати свою позицію, вести наукову дискусію. 

При оцінці результатів написання кваліфікаційної магістерської роботи 

виходять із того, що магістрант повинен вміти: 

 формулювати мету й завдання дослідження; 

 складати план дослідження; 

 вести пошук у літературних джерелах із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій; 

 використовувати сучасні методи наукового дослідження, виходячи із 

завдань конкретного дослідження; 

 обробляти отримані дані, аналізувати та синтезувати їх на основі відомих 

літературних джерел; 

 оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог у 

вигляді звітів, рефератів, статей. 

При недостатньому рівні написання кваліфікаційної магістерської роботи 

Екзаменаційна комісія може рекомендувати роботу на доопрацювання і подати  її 

для повторного захисту через рік. При встановленні плагіату на повторний захист 

кваліфікаційна робота не допускається. 

У кінці захисту оголошуються відзив наукового керівника і зовнішня 

рецензія. Студенту надається можливість відповісти на зауваження наукового 

керівника і рецензента. 

Для підсумкового оцінювання кваліфікаційної магістерської роботи 

застосовується 100-бальна шкала. Підсумкова оцінка за кваліфікаційною 

магістерською роботою формується як сума оцінки наукового керівника роботи, 
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оцінки зовнішньої рецензії та оцінки захисту. 

На закритому засіданні членів ЕК підводяться підсумки захисту і 

приймаються рішення про оцінки, що оголошується головою в той же день, після 

оформлення в установленому порядку передбаченого процедурою захисту 

протоколу. Це рішення приймається простою більшістю голосів членів комісії, що 

беруть участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови є 

вирішальним. Після цього голова повідомляє про те, що студенту присвоюється 

кваліфікаційний освітній рівень магістра зі спеціальності «Облік і оподаткування» 

та закриває засідання. 

Державна екзаменаційна комісія також приймає рішення про видачу 

магістрам диплому з відзнакою та надання рекомендації для навчання в 

аспірантурі. 

Для студентів, які не захистили роботу у встановлені строки з поважних 

причини, підтверджених документально, головою ЕК може бути призначений 

окремий публічний захист у дні графіку засідання комісії. 

Захищені кваліфікаційні магістерські роботи здаються на випускову 

кафедру та зберігаються в архіві протягом 5-ти років. 

Магістранти, які не захистили кваліфікаційних магістерських робіт, не 

мають права на отримання диплому магістра. Таким магістрантам видається 

довідка встановленого зразка про проходження навчання у вищому навчальному 

закладі за освітнім ступенем «магістр». 
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Додаток А 
 

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

для студентів галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  
усіх форм навчання 

 

1. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) нематеріальних активів  
2. Методика і організація обліку та контролю основних засобів (аналізу 
ефективності їхнього використання)  
3. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) капітальних інвестицій  
4. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) орендних операцій 
підприємства 
5. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) операцій з торгівлі 
цінними паперами 
6. Методика і організація обліку та контролю запасів  (аналіз ефективності їх 
використання)  
7. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) товарів  
8. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) процесу виробництва 
продукції  
9. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) надання послуг 
(виконання робіт)  
10. Методика і організація обліку та аналізу (контролю) розрахунків з 
дебіторами 
11. Методика і організація обліку та аналізу  (контролю) розрахунків з 
покупцями та замовниками 
12. Методика і організація обліку та  контролю  (аналізу) грошових активів 
13.  Методика і організація обліку та  контролю  (аналізу) фінансових 
інструментів  
14. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) витрат діяльності  
15. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) витрат на виробництво і 
калькулювання собівартості продукції (виконання робіт (надання послуг)) 
16. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) витрат підприємства за 
центрами витрат та центрами відповідальності 
17. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) доходів і витрат 
діяльності  
18. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) доходів і витрат 
операційної діяльності 
19. Методика і організація обліку та контролю  (аналізу) операцій з формування 
та використання прибутку підприємства 
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20. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) власного капіталу 
підприємств (за формами власності) 
21. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) статутного капіталу на 
підприємствах (за організаційно-правовими формами діяльності) 
22. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) зобов'язань 
підприємства 
23. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) поточних зобов'язань 
підприємства  
24. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) операцій за позиками 
підприємства 
25. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) кредитних операцій 
підприємства  
26. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) розрахунків 
підприємства з постачальниками та підрядниками 
27. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) кредиторської 
заборгованості підприємства 
28. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) розрахунків 
підприємства з бюджетом за податками та обов’язковими платежами 
29. Методика і організація обліку та контролю (аналізу) розрахунків 
підприємства за виплатами працівникам 
30. Методика і організація обліку та оподаткування діяльності малого (мікро-) 
підприємства 
31. Формування звіту про фінансовий стан та аудиторських доказів щодо 
корисності його інформації для управління підприємством 
32. Формування звіту про сукупний дохід та аудиторських доказів щодо 
корисності його інформації для управління підприємством 
33. Формування звіту про рух грошових коштів та аудиторських доказів щодо 
корисності його інформації для управління підприємством 
34. Формування звіту про власний капітал та аудиторських доказів щодо 
корисності його інформації для управління підприємством 
35. Формування фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва та 
аудиторських доказів щодо корисності його інформації для управління 
підприємством 
36. Формування консолідованої фінансової звітності та аудиторських доказів 
щодо корисності її інформації для управління групою підприємств 
37. Формування інтегрованої звітності суб’єктом господарювання  
38. Формування та облікове забезпечення інтегрованої звітності суб’єктів 
суспільного інтересу. 
39. Податок на додану вартість (ПДВ): облік на підприємстві та податкове 
адміністрування 
40. Податок на прибуток: облік на підприємстві та податкове адміністрування 
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41. Податок на доходи фізичних осіб: облік на підприємстві та податкове 
адміністрування 
42. Акцизний податок: облік на підприємстві та податкове адміністрування 
43. Екологічний податок: облік на підприємстві та податкове адміністрування 
44. Рентна плата: облік на підприємстві та податкове адміністрування 
45. Місцеві податки і збори: облік на підприємстві та податкове адміністрування 
46. Методика і організація обліку і оподаткування міжнародних господарських 
операцій  
47. Трансфертне ціноутворення в системі оподаткування 
48. Аудит оподаткування підприємств 
49. Організація та методика фіскальних перевірок юридичних осіб  
50. Організація та методика фіскальних перевірок фізичних осіб-підприємців. 

 

Примітка.  

 В залежності від об’єкта дослідження розкриття питання контролю 
може бути замінено на питання аудиту з відповідним внесення змін до 
теми  кваліфікаційної магістерської роботи 

 

 Магістрант може обирати іншу тему кваліфікаційної магістерської 
роботи, яка не зазначена у вищенаведеному переліку, за попереднім 
узгодженням із науковим керівником та завідувачем кафедри з 
обов’язковою умовою надання відповідного обґрунтування актуальності та 
доцільності  дослідження обраної теми. 

 



Додаток Б 

 
 Завідувачу кафедри  

облікових технологій та 
оподаткування 

д.е.н., професору 
Рудницькому В.С. 

студента(ки) спеціальності  
071 «Облік і оподаткування» 

 П.І.П. ____________________ 
(друкованими літерами) 

 Тел. _____________________ 
 

 E-mail: __________________ 
         

 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВА 

 
Прошу затвердити тему кваліфікаційної магістерської роботи на здобуття 

освітнього ступеня «магістр»: ____________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Прошу призначити науковим керівником: _____________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Об’єкт дослідження _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
«____» _______________ 20_ р.                                         __________________ 

                                                                                                                  (підпис) 
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Додаток В 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 
 

Кафедра:  
Спеціальність:  

Освітня програма:  

Облікових технологій та оподаткування  
071 Облік і оподаткування  
Облік у глобальному цифровому суспільстві 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

завідувач кафедри облікових технологій та оподаткування 
(назва кафедри) 

доктор економічних наук, професор 
(вчений ступінь, вчене звання) 

___________В.С.Рудницький 
(підпис) (ініціали, прізвище)  

“____” _____________ 20___ року  

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ  

Здобувачу Іванову Володимиру Миколайовичу, денної форми навчання, на 

підготовку кваліфікаційної магістерської роботи на тему: «МЕТОДИКА ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА».  

 

Тему затверджено наказом від «___» __________ 20___ р. № ______ 

 

Кваліфікаційна магістерська робота виконується на матеріалах (назва бази 

практики). 

План кваліфікаційної магістерської роботи  

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 
РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ 
ПІДПРИЄМСТВА 
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Об’єкт: запаси підприємства. 

 

Предмет: організація та методика облікового та аналітичного забезпечення 

операцій із запасами на підприємстві. 

 

Мета кваліфікаційної магістерської роботи: теоретичне обґрунтування, розвиток 

методичних принципів і розробка практичних рекомендацій щодо обліку і аналізу 

запасів підприємства. 

 

Конкретні завдання, які здобувач вищої освіти повинен виконати для 

досягнення поставленої мети: 

 

У розділі 1: надати теoретикo-суттєву характеристику поняття «запаси 

підприємства» та механізму її управління; розкрити класифікацію запасів 

підприємства; проаналізувати закoнoдавствo України з питань регулювання 

обліку запасів підприємства. 

У розділі 2: розглянути організацію обліку запасів підприємства; дослідити 

методику обліку запасів підприємства; зробити звітне узагальнення обліку запасів 

підприємства. 

У розділі 3: розглянути організацію аналізу запасів підприємства; дослідити 

методику аналізу запасів підприємства; здійснити аналіз запасів підприємства. 

або 

У розділі 3: розглянути організацію контролю (аудиту) запасів підприємства; 

дослідити методику контролю (аудиту) запасів підприємства; сформувати модель 

контролю (аудиту) запасів підприємства. 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Назва етапів кваліфікаційної 
магістерської роботи 

Строк виконання 
етапів роботи 

 
Примітка 

1 Вибір здобувачем теми кваліфікаційної 
магістерської роботи 

  

2 Затвердження плану і завдання 
кваліфікаційної 
магістерської роботи 

  

3 Здача кваліфікаційної магістерської 
роботи керівнику 

  

4 Підпис кваліфікаційної магістерської 
роботи керівником 

  

5 Допуск завідувачем кафедри до захисту 
кваліфікаційної магістерської роботи 

  

6 Захист кваліфікаційної магістерської 
роботи 

  

 
 
 
Завдання підготував  
науковий керівник 

 
 
 
 
______________________ 

 
 
 
Р.К. Шурпенкова 
«___»__________ 20__р. 

 
 
Завдання одержав 
здобувач 

 
 
 
______________________ 

 
 
В.М.Іванов 
«___»__________ 20__р. 
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Додаток  Д 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 
 

 

Кафедра:  
Спеціальність:   

Освітня програма:  

Облікових технологій та оподаткування  
071 Облік і оподаткування  
Облік у глобальному цифровому суспільстві 

  
Група: ЕКОМН-22с денна форма навчання 

 
 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА  

 

на тему:  

МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

 

здобувача вищої освіти Іванова Володимира Миколайовича 

 

 

Робота допущена до захисту в ЕК 

 Завідувач кафедри  

д.е.н., професор 

_______________ В.С.Рудницький 

Науковий керівник  

к.е.н., доцент 

_______________Р.К.Шурпенкова 

 

 

 

 

 

 

Львів-2022 
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Додаток Ж 

 
Приклад реферату до кваліфікаційної магістерської  роботи  

 
В рефераті – до 1 сторінки – зазначається прізвище та ініціали здобувача, назва 

кваліфікаційної роботи, основний зміст та результати дослідження.  
Ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються 

у кваліфікаційній роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів – 5-7. 9.  
Реферат повинен бути написаним українською та однією з іноземних мов (переважно – 

англійською).  
Реферат повинен розміщуватися на окремому аркуші разом з ключовими словами та 

передувати змісту (зміст та оформлення мають бути ідентичними).  
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РЕФЕРАТ 
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ 

«МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА АНАЛІЗУ 
ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА» 

ІВАНОВА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА 
 

Кваліфікаційна магістерська робота містить 99 сторінок, 99 таблиць, 99 
рисунків, список літератури з 49 найменувань, 9 додатків на 33 сторінках.  

 
Об’єктом дослідження є запаси підприємства. 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних, 

організаційних та практичних підходів до управління запасами підприємства 
через організацію відповідного забезпечення прийняття управлінських рішень. 

Мета кваліфікаційна магістерської роботи полягає в обґрунтуванні 
наукового підходу до побудови моделі ефективного управління запасами 
підприємства на основі використання інноваційних технологій обліково-
аналітичного забезпечення служби менеджменту підприємства у прийнятті 
управлінських рішень.  

Завданнями кваліфікаційної магістерської роботи є:  
− провести  генезис наукової думки щодо управління запасами  на 

підприємстві; 
−  дослідити економічну сутність та класифікацію запасів; 
− здійснити економіко-логічний аналіз нормативної бази з регулювання 

запасів підприємства; 
− розглянути принципи організації бухгалтерського обліку запасів 

підприємства та дослідити методику їх обліку як ключового інформаційного носія 
для прийняття рішень; зробити звітне узагальнення інформації щодо  обліку 
запасів підприємства; 

− розглянути принципи організації аналітичної роботи щодо запасів 
підприємства та обґрунтувати  методику аналізу запасів підприємства для цілей 
використання такої інформації у службі менеджменту; 

− визначити етапи та методика проектування управлінських рішень 
щодо ефективного управління  запасами підприємства; 

− окреслити напрями удосконалення забезпечення ефективного 
управління запасами підприємства. 

За результатами дослідження сформульовані теоретичні та практичні 
положення обліково-аналітичного забезпечення процесу управління запасами 
підприємства , сформовано організаційну модель аналізу запасів підприємства та 
зроблено характеристику  її елементів. 

Одержані результати можуть бути використані для вдосконалення 
обліково-аналітичного забезпечення управління запасами підприємства з 
використання методів АBC- та XYZ-аналізу, правила Паретто. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗАПАСИ, ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА, ОБЛІК, 
АНАЛІЗ. 
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Додаток З 
 

 
П Е Р Е Л І К   У М О В Н И Х    П О З Н А Ч Е Н Ь 

 
НП(с)БО — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
МСБО — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 
МСФЗ — Міжнародний стандарт фінансової звітності 
 і ін.  
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Додаток К.1 
Варіант 1 змісту кваліфікаційної магістерської роботи на тему: 

«МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ (або АНАЛІЗУ) 
РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ» 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ 
З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 
1.1. Економічна сутність розрахунків з покупцями та замовниками 
1.2. Класифікація і характеристика розрахункових операцій з покупцями та замовниками як 
об’єктів обліку, контролю та аналізу 
1.3. Правове регулювання обліку, контролю і аналізу розрахунків з покупцями та 
замовниками 
Висновки до розділу 1 
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ В 
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
2.1. Організація обліку розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві 
2.2.  Організація внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями та замовниками  
2.3.   Звітне узагальнення інформації про стан розрахунків з покупцями та замовниками 
підприємства 
Висновки до розділу 2 
РОЗДІЛ 3. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА 
ЗАМОВНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Організаційна модель внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками 
підприємства та характеристика її елементів 
3.2. Методика внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками підприємства 
3.3. Систематизація можливих відхилень, що виявляються під час внутрішнього контролю 
операцій розрахунків з покупцями та замовниками  підприємства 
Висновки до розділу 3 

або 
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
3.1.   Мета, завдання та джерела інформації для аналізу розрахунків з покупцями та 
замовниками 
3.2.  Організація і методика аналізу розрахунків з покупцями та замовниками підприємства 
3.3. Аналіз дебіторської заборгованості та її впливу на фінансовий стан підприємства 
Висновки до розділу 3 
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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Додаток К.2 
Варіант 2 змісту кваліфікаційної магістерської роботи на тему: 

«МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ (або АНАЛІЗУ) ОПЕРАЦІЙ З 
ГРОШОВИМИ КОШТАМИ В СИСТЕМІ  УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ КОНТРОЛЮ 
ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 
1.1. Економічна сутність операцій з грошовими коштами як об’єктів обліку, аналізу та 
контролю у в системі управління підприємством 
1.2. Правове регулювання обліку, аналізу та контролю операцій з грошовими коштами 
підприємства 
Висновки до розділу 1 
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК І АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ В СИСТЕМІ 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
2.1. Організація обліку операцій з грошовими коштами на підприємстві 
2.2. Організація аудиту операцій з грошовими коштами в системі управління підприємстовм 
2.4. Звітне узагальнення інформації про стан та рух грошових коштів підприємства 
Висновки до розділу 2 
РОЗДІЛ 3. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Організаційна модель внутрішнього контролю операцій з грошовими коштами та 
характеристика її елементів 
3.2. Методика внутрішнього контролю операцій з грошовими коштами на підприємстві ..........  
3.3. Систематизація можливих помилок, що виявляються під час внутрішнього контролю 
операцій з грошовими коштами підприємства 
Висновки до розділу 3 

АБО 
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу руху грошових коштів підприємства 
3.2. Аналіз грошових потоків підприємства 
3.3. Аналіз ефективності використання грошових коштів підприємства 
Висновки до розділу 3 
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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Додаток К.3 
 

Варіант 3  змісту кваліфікаційної магістерської роботи на тему: 
«ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА 

АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ ЩОДО КОРИСНОСТІ ЙОГО ІНФОРМАЦІЇ 
ДЛЯ УПРАВЛІННЯМ ПІДПРИЄМСТВОМ» 

ЗМІСТ 

ВСТУП.                                                                                                                         
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА АУДИТУ ІНФОРМАЦІЇ ЙОГО СТАТЕЙ 
1.1. Генезис наукової думки щодо моделей формування фінансових результатів 
1.2. Правове регулювання складання звіту про фінансові результати та значення його 

інформації для управління підприємством 
1.3. Організаційне забезпечення процесу узагальнення інформації в звіті про фінансові 

результати та збору аудиторських доказів щодо її достовірності 
Висновки до розділу 1 
РОЗДІЛ 2. АУДИТ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ 
2.1. Організаційна модель аудиту статей звіту про фінансові результати та 

характеристика її елементів 
2.2. Методика отримання аудиторських доказів щодо обґрунтованості інформації  звіту 

про фінансові результати 
2.3. Систематизація можливих помилок, що виявляються під час аудиту звітної 

інформації про фінансові результати 
Висновки до розділу 2  
РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР З МЕТОЮ 
ОТРИМАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ  
3.1. Аналіз та оцінка ділової активності підприємства 
3.2. Аналіз та оцінка рівня ефективності господарської діяльності       підприємства  
3.3. Узагальнення аудиторських доказів за результатами аналітичних         процедур 
Висновки до розділу 3 
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
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Додаток Л.1 
 

ТИПОВІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ 

 
Таблиця 1 

Оцінка власного капіталу банку та дотримання банком нормативів капіталу 

Назва нормативу Формули для розрахунків 
На 

початок 
звітного 
періоду 

На 
кінець 

звітного 
періоду 

Відхилення 

Норматив мінімального 
розміру регулятивного 
капіталу банку  

Н1 РК = ОК + ДК – В 
   

 

Норматив адекватності 
регулятивного капіталу 
(норматив не менше 10%) 

Н2 %1002 ×
−+

=
НКРСА

РКН
ВПР

   
 

 
 

Таблиця 2 
Загальна оцінка структури і динаміки доходів банку 

Напрямки доходів 
Попередній рік Звітний рік Відхилення 

тис. грн % тис. грн % тис. грн % % до бази 
1. Процентний дохід        
2. Комісійний дохід        
3. Чистий торговельний дохід        
4. Інший дохід        
5. Непередбачений дохід        
6. Разом доходів        

у тому числі:        
- процентні        
- непроцентні        

 
Таблиця 3 

Загальна оцінка структури і динаміки витрат банку 

Напрямки витрат  
Попередній рік Звітний рік Відхилення 

тис. грн % тис. грн % тис. грн % % до бази 
1. Процентні витрати        
2. Комісійні витрати        
3. Інші витрати        
4. Непередбачені витрати        
5. Разом витрат        

у тому числі:        
- процентні        
- непроцентні        
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Таблиця 4 
Аналіз відносних показників прибутковості (рентабельності) банку 

Показник Формули для розрахунків Нормативне 
значення 

Попередній 
період 

Звітний 
період 

Відхилення 

Прибутковість 
активів 

 
1 % 

   

 
Прибутковість 
робочих активів 

  
Більше 1 % 

   

Прибутковість 
капіталу 

 Не менше 
15 % 

   

Коефіцієнт 
віддачі 
статутного 
капіталу 

 

 

   

Коефіцієнт 
прибутковості 

 
3,50% 

   

Прибутковість 
доходу 

 
7 – 8 % 

   

 
 
 

Не менше 
1,25 % 

   

 
 
 

4,50 % 
   

 

Таблиця 5 
Аналіз ліквідності банку  

Назва показників 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Відхилення  
2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

за період 
аналізу 

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності        
2. Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань 
банку       
3. Коефіцієнт відношення високоліквідних до 
робочих активів       
4. Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань       
5. Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих 
кредитів і залучених депозитів       
6. Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань       
 

Таблиця 6 
Аналіз фінансової стійкості банку 

№ Назва показників 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 

Відхилення 
2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

за період 
аналізу 

1 Коефіцієнт надійності       
2 Коефіцієнт «фінансового важеля»       
3 Коефіцієнт участі власного капіталу у 

формуванні активів 
   

   
4 Коефіцієнт захищеності власного капіталу       
5 Коефіцієнт захищеності дохідних активів 

власним капіталом 
   

   
6 Коефіцієнт мультиплікатора капіталу       

активизагальніСередні
прибутокЧистий

1 =ROA

активиРобочі
прибутокЧистий

2 =ROА

капіталзагальниий Середній
прибутокЧистий

1=ROE

капіталСтатутний
ROE

прибутокЧистий
2 =

банкуВитрати
банкуПрибуток

=вR

всьогобанку,Доходи
нняоподаткувадоПрибуток

д =R

обовязаннязніПідпроцент
сплаченіПроценти–

Позики
отриманіПроцентиспредЧистий =

активизагальніСередні
процентинаВитрати–процентіввідДоходимаржапроцентнаЧиста =
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Таблиця 7 
Аналіз ділової активності банку 

№ Назва показників 
Умовні 

позначення 

Період  
І 

Період  
ІІ 

Період 
ІІІ 

Зміни  
(+,-) або 

% 
  

І. У частині пасивів 
  

а) Вихідні дані, тис. грн 
1 Пасиви загальні Пзаг     
2 Залучені кошти всього Зк     
3 Строкові депозити Дс     
4 Міжбанківські кредити одержані МБКод     
5 Кредитний портфель КР     
6 Активи дохідні Ад     
  

б) Коефіцієнти ділової активності пасивів 

1 
 
 

Коефіцієнт активності залучення 
позичених і залучених коштів  
(ряд. 2 :  ряд. 1) Кзк 

 

 
 
  

 

 

2 
 

Коефіцієнт активності залучення 
міжбанківських кредитів  
(ряд. 4: ряд. 1) КЗМБК   

 

 
3 
 

Коефіцієнт активності залучення 
строкових депозитів (ряд. 3: ряд. 1) Кзсд   

 
 

4 
 

Коефіцієнт активності ви-
користання залучених коштів у 
дохідні активи (ряд. 2 : ряд. 6) Кзда   

 

 
5 
 
 

Коефіцієнт активності ви-
користання залучених коштів у 
кредитний портфель (ряд. 5 : ряд. 2) Кзкр   

 

 
6 
 
 

Коефіцієнт активності ви-
користання строкових депозитів у 
кредитний портфель (ряд. 3 : ряд. 5) Кдскр   

 

 
  

ІІ. У частині активів 
  

а) Вихідні дані, тис. грн 
1 Активи загальні Аз     
2 Активи дохідні Ад     
3 Кредитний портфель КР     

4 
Вкладення в цінні папери і в паї 
асоційованих компаній ЦПП  

 
  

5 Прострочені і безнадійні кредити КРп     
  

б) Коефіцієнти ділової активності активів 

1 
Коефіцієнт рівня дохідних активів 
(ряд. 2 : ряд. 1) Кда  

 
  

2 
Коефіцієнт кредитної активності 
(ряд. 3 : ряд. 1)  Ккра  

 
  

3 

Коефіцієнт загальної інвестиційної 
активності в цінні папери і пайову 
участь (ряд. 4 : ряд. 1) Кіа  

 

  

4 
Коефіцієнт (частка) інвестицій у 
дохідних активах (ряд. 4 : ряд. 2) Кіда  

 
  

5 
Коефіцієнт проблемних кредитів 
(ряд. 5 : ряд. 3) Кпкр  
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Таблиця 8 

Аналіз виконання обов’язкових економічних нормативів діяльності банку  
 

Показники 

Економічний 
норматив, 
встановле-
ний НБУ 

Економічний 
норматив 
банку за 
період І 

Економічний 
норматив 
банку за 
період ІІ 

Економічний 
норматив 
банку за 
період ІІІ 

Відхи-
лення 

 

1. Нормативи капіталу 

1.1 Мінімальний розмір 
регулятивного капіталу Н1 
(тис.грн.) 

Не <120000 
    

1.2 Норматив адекватності 
регулятивного капіталу Н2 
(%) 

>10% 
    

1.3 Норматив співвідношення 
регулятивного капіталу до 
сукупних активів Н3 (%) 

>9% 
    

2. Нормативи ліквідності 

2.1 Норматив миттєвої 
ліквідності Н4 (%) 

>20%     

2.2 Норматив поточної 
ліквідності Н5 (%) 

>40%     

2.3 Норматив 
короткострокової ліквідності 
Н6 (%) 

>60% 
    

3. Нормативи ризику 

3.1 Максимальний розмір 
кредитного ризику на одного 
контрагента Н7 (%) 

<25% 
    

3.2 Норматив «великих» 
кредитних ризиків Н8 (%) 

<800%     

3.3 Норматив максимального 
розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих 
одному інсайдеру Н9 (%) 

 

<5% 

    

3.4 Норматив максимального 
розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих 
інсайдерам Н10 (%) 

 

<30% 

    

3.5 Норматив інвестування в 
цінні папери окремо за 
кожною установою Н11 (%) 

<15% 
    

3.6 Норматив загальної суми 
інвестування Н12 (%) 

<60%     
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ТИПОВІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Таблиця 1 

АГРЕГОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА  

Актив 
 

Алгоритм Пасив Алгоритм 

1.Мобільні засоби, всього 
У тому числі: Σ 

1.Термінові зобов’язання, 
всього 

У тому числі 
Σ 

1.1. Грошові кошти (р. 1165) 1.1. Поточні зобов’язання за 
розрахунками з бюджетом, з 
оплати праці 

(р. 1620, р. 1625, 
р. 1630) 

1.2. Короткострокові 
 фінансові вкладення 

(р. 1160) 1.2. Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи та послуги 

(р. 1615) 

1.3. Дебіторська 
заборгованість 

(р. 1125; р. 1130; 
р. 1135; р. 1155) 

1.3.Інші поточні зобов’язання і 
забезпечення 

(р. 1660, р. 1665, 
р. 1690) 

1.4. Запаси і витрати (р. 1100, р. 1110) 2. Кредити та інші позикові 
кошти,  

у тому числі: 
Σ 

1.5. Інші мобільні активи ( р. 1170, р. 1190) 2.1.Короткострокові кредити і 
позикові кошти 

(р. 1600, р.1610) 

   2.2.Довгострокові кредити і 
позикові кошти 

(р. 1510) 

  2.3. Інші довгострокові 
зобов’язання і забезпечення 

(р. 1500, р.1515, р. 
1520, 1525) 

2. Іммобілізовані засоби, 
всього 

У тому числі 
Σ 

3. Власні кошти (капітал) 
У тому числі Σ 

2.1. Нематеріальні активи (р. 1001 – р. 1002) 3.1. Зареєстрований капітал  (р. 1400) 
2.2. Основні засоби (р.1005, (р. 1011 – 

р. 1012), р.1015) 
3.2. Додатковий капітал (р. 1405, р. 1410) 

2.3. Довгострокові 
фінансові інвестиції 

(р. 1030, р. 1035) 3.2. Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) 

(р. 1420) 

2.4. Інші іммобілізовані 
засоби 

(1020, р. 1040, 
р.1045, р. 1090) 

3.4. Резервний капітал і 
коригування величини власного 
капіталу 

(р. 1415)  
«мінус» 

(р. 1425, р. 1430) 
3. Необоротні активи, 
утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

р.1200 4. Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

р.1700 

Баланс 1300=1900 Баланс  1300=1900 
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Таблиця 2 

АГРЕГОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Назва статті Алгоритм 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 2000  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 
Валовий прибуток (збиток) р. 2090/р.2095 
Інші операційні доходи р.2120 
Інші операційні витрати р.2130, р. 2150, р. 2180 

Фінансові результати від операційної діяльності р.2190 /р.2195 

Фінансові доходи р.2200, р. 2220 

Фінансові витрати р.2250, р. 2255 

Фінансові результати від фінансової діяльності р.2200, р. 2220 «мінус» 
р.2250, р. 2255 

Інші доходи р. 2240 

Інші витрати р. 2270 

Фінансові результати від іншої звичайної (інвестиційної) 
діяльності 

р. 2240 «мінус» р. 2270 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування 

р.2290/р.2295 

Податок на прибуток р. 2300 

Чистий прибуток (збиток) р.2350/р.2355 

 
Таблиця 3 

АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ В АБСОЛЮТНИХ ПОКАЗНИКАХ  

Показник Алгоритм 
розрахунку 

На 
початок 
періоду 

На 
кінець 
періоду 

Зміна 
(+;-) 

1. Власний капітал р. 1495 Ф.1    
2. Необоротні активи р. 1095 Ф.1    
3. Наявність власних оборотних коштів  (п.1 - п.2)    
4. Довгострокові зобов’язання і забезпечення р. 1595 Ф.1    
5. Наявність власних і довгострокових позикових коштів 
для формування запасів і витрат  (п.3 + п.4)    

6. Поточні зобов’язання і забезпечення р. 1695 Ф.1    
7. Загальна величина основних джерел коштів для 
формування запасів і витрат  (п.5 + п.6)    

8. Загальна величина запасів і витрат р.1100 Ф.1    
9. Надлишок (+), брак (-) власних оборотних коштів [Н1]  (п.3 – п.8)    

10. Надлишок (+), брак (-) власних оборотних і 
довгострокових позикових коштів для формування 
запасів і витрат  [Н2] 

(п.5 – п.8) 
   

11. Надлишок (+), брак (-) загальної величини основних 
джерел коштів для формування запасів і витрат  [Н3] (п.7 – п.8) 

   

Трьохкомпонентний показник типу фінансової стійкості  
 

    000
100
110
111
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Характеристика типів фінансової стійкості підприємства 
 

Умовне позначення 
трьохкомпонентного 

показника 

Значення 
трьохкомпонентного 

показника 
Тип фінансової стійкості 

Н1 ≥ 0 
Н2 ≥ 0 
Н3 ≥ 0 

1 
1 
1 

Абсолютна фінансова стійкість 

Н1 ≤ 0 
Н2 ≥ 0 
Н3 ≥ 0 

0 
1 
1 

 Нормально стійкий фінансовий стан 

Н1 ≤ 0 
Н2 ≤ 0 
Н3 ≥ 0 

0 
0 
1 

Нестійкий фінансовий стан 

Н1 ≤ 0 
Н2 ≤ 0 
Н3 ≤ 0 

0 
0 
0 

Кризовий фінансовий стан 

 
Таблиця 4 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЗА КОЕФІЦІЄНТАМИ 

Показник 

Н
а 

по
ча

то
к 

 
пе

рі
од

у 

Н
а 

кі
не

ць
  

пе
рі

од
у 

В
ід

хи
ле

нн
я 

О
пт

им
ал

ьн
ий

 
(н

ор
м

ат
ив

ни
й)

 
рі

ве
нь

 

В
ід

  н
ор

м
ат

ив
но

го
 

на
 п

оч
ат

ок
  

 п
ер

іо
ду

 

В
ід

  н
ор

м
ат

ив
но

го
 

на
 к

ін
ец

ь 
 п

ер
іо

ду
  

 

1. Коефіцієнт ефективності використання 
фінансових ресурсів (усього майна) 

   
Понад 0,15 

  

2. Коефіцієнт незалежності  
(концентрації власного капіталу) 

   Від 0,5 до 
0,8 

  

3.. Коефіцієнт фінансової стійкості    Понад 0,6   

4. Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними засобами 

   
0,5 

  

5. Коефіцієнт концентрації залученого 
капіталу 

   Менш як 
0,5 

  

6. Коефіцієнт структури залученого капіталу    Менш як 
0,4 

  

7. Коефіцієнт співвідношення залученого і 
власного капіталу (фінансового ризику, 
левериджу) 

   Менш як 
1,0 

  

8. Коефіцієнт фінансування     Понад 1,0   
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Алгоритм розрахунку коефіцієнтів 

ПОКАЗНИК МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ АЛГОРИТМ 

1. Коефіцієнт ефективності 
використання фінансових ресурсів 
(усього майна) 

Прибуток до оподаткування 
середня валюта балансу 

 

р.2290 (Ф.2) 
  р.1300 (Ф.1)с 

2. Коефіцієнт незалежності  
(концентрації власного капіталу) 

Джерела власних коштів 
Валюта  балансу 

 

р.1495 (Ф.1) 
р.1300 (Ф.1) 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості 

Джерела власних коштів + 
Довгострокові зобов’язання та 

забезпечення 
Валюта  балансу 

р.1495 + р. 1595( Ф.1) 
р.1300 (Ф.1) 

4. Коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними засобами 
(робочим капіталом) 

ВОК (РК) 
Вартість оборотних активів 

 

р.1195 + р. 1695( Ф.1) 
р.1195 (Ф.1) 

5. Коефіцієнт концентрації 
залученого капіталу 

Джерела залучених коштів 
Валюта  балансу 

р.1595 + р. 1695 (Ф.1) 
р.1300 (Ф.1) 

6. Коефіцієнт структури 
залученого капіталу 

Довгострокові зобов’язання та 
забезпечення 

Джерела залучених коштів 
 

р. 1595( Ф.1) 
р.1595 + р. 1695 (Ф.1) 

7. Коефіцієнт співвідношення 
залученого і власного капіталу 
(фінансового ризику, левериджу) 

Джерела залучених коштів 
Джерела власних коштів 

 

р.1595 + р. 1695 (Ф.1) 
р.1495 (Ф.1) 

8. Коефіцієнт фінансування  
Джерела власних коштів 

Джерела залучених коштів 
 

р.1495 (Ф.1) 
р.1595 + р. 1695 (Ф.1) 

 
 

Таблиця 5 
ПОКАЗНИКИ ПОРОГУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА ЗАПАСУ  

ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Показники Алгоритм На 

початок 
періоду 

На 
кінець 
періоду 

Абсолютне 
відхилення 

(+,-) 

Темп 
зміни,  

% 
1. Операційний дохід, тис. грн. р. 2000 (Ф.2),  

р. 2120 (Ф.2), 
    

2. Операційні витрати, тис. грн. р. 2500 (Ф.2), 
р. 2505 (Ф.2), 
р. 2510 (Ф.2) 

    

у тому числі:  
             а) змінні витрати 

р. 2500 (Ф.2), 
р. 2505 (Ф.2), 
р. 2510 (Ф.2) 

    

             б) постійні витрати р. 2515 (Ф.2),  
р. 2520 (Ф.2) 

    

3. Прибуток від операційної діяльності, 
тис. грн. 

(п.1 – п.2)     

4. Маржинальний дохід, тис. грн. (п.1 – п.2а, або 
п.2б + п.3) 

    

5. Питома вага (коефіцієнт) 
маржинального доходу в  
операційному доході 

 
(п.4 ÷ п.1) 

    

6. Поріг рентабельності, тис. грн. (п.2б ÷ п.5)     
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Показники Алгоритм На 
початок 
періоду 

На 
кінець 
періоду 

Абсолютне 
відхилення 

(+,-) 

Темп 
зміни,  

% 
7. Питома вага порогу рентабельності в 
операційному доході, % 

(п.6 ÷ п.1 х 100)     

8. Зона фінансової стійкості, тис. грн. (п.1 – п.6)     
9. Запас фінансової стійкості, % (п.8 ÷ п.1 х 100)     

 
Таблиця 6 

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 

Актив 

На 
початок 
періоду 

На 
кінець 
періоду 

 
 

Пасив 

На 
початок 
періоду 

На 
кінець 
періоду 

Платіжний 
надлишок або 

нестача 
На 

початок 
періоду 

На 
кінець 
періоду 

1.Найбільш ліквідні активи 
(А1) 

  1. Найбільш 
строкові 
зобов’язання (П1) 

    

2.Швидко реалізовані 
активи (А2) 

  2.Короткострокові 
пасиви (П2) 

    

3. Повільно реалізовані 
активи (А3) 

  3. Довгострокові 
пасиви (П3) 

    

4. Важко реалізовані 
активи (А4) 

  4.Постійні пасиви  
(П4) 

    

БАЛАНС   БАЛАНС     

 

АКТИВ Умова  
ліквідності ПАСИВ 

1.Найбільш ліквідні активи  А1 ≥ П1 1. Найбільш строкові зобов’язання  
2.Швидко реалізовані активи  А2 ≥ П2 2.Короткострокові пасиви  
3. Повільно реалізовані активи  А3 ≥ П3 3. Довгострокові пасиви  
4. Важко реалізовані активи  А4 < П4 4.Постійні пасиви  

БАЛАНС = БАЛАНС 
 

 
Алгоритм розрахунку платіжного надлишку (нестачі) 

А1 - П1 
А2 - П2 
А3 - П3 
 П4 - А4 

 
Типи ліквідності підприємства 

 
Абсолютно 

ліквідне 
Ліквідне Неліквідне Відносно 

неліквідне 
Абсолютно 
неліквідне 

А1 >П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 
А2 > П2 А2 > П2 А2 < П2 А2 < П2 А2 < П2 
А3 > П3 А3 >П3 А3 >П3 А3> П3 А3 < П3 
А4 < П4 А4 >П4 А4 > П4 А4 > П4 А4> П4 

 

Таблиця  7 
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АБСОЛЮТНІ ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ 
 

Показник Алгоритм розрахунку На 
початок 
періоду 

На 
кінець 
періоду 

Зміна 
(+.-) 

1 2 3 4 5=4-3 
Робочий капітал, тис. грн. 
(норматив - 30% від ОА) 

Оборотні активи – Поточні 
зобов’язання 

   

Власний капітал + 
Довгострокові зобов’язання  – 

Необоротні активи 

   

Ефективна 
заборгованість, тис. грн. 

Поточні зобов’язання - (Грошові 
кошти + Дебіторська 

 

   

 
Таблиця 8 

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОЕФІЦІЄНТІВ 

Показник 

Н
а 

по
ча

то
к 

 
пе

рі
од

у 
 

Н
а 

кі
не

ць
 

пе
рі

од
у 

 

В
ід

хи
ле

нн
я 

О
пт

им
ал

ьн
ий

  
рі

ве
нь

 

В
ід

хи
ле

нн
я 

ві
д 

оп
ти

м
ал

ьн
ог

о 
рі

вн
я 

на
 п

оч
ат

ок
 

В
ід

хи
ле

нн
я 

ві
д 

оп
ти

м
ал

ьн
ог

о 
рі

вн
я 

на
 к

ін
ец

ь 

1 3 4 5=4-3 6 7=6-3 8=6-4 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
   

0,2—0,3 
  

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності    0,7—0,8   

3. Загальний коефіцієнт покриття 
   Понад  

2—2,5 
  

 
Таблиця 9 

ПОКАЗНИКИ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 
 

Показник Алгоритм розрахунку На 
початок 
періоду 

На 
кінець 
періоду 

Зміна 
(+;-) 

Коефіцієнт  довгострокового  
фінансового  забезпечення 
першого ступеня (Д 1) 

 
Власний капітал  

Необоротні активи 
 

   

Коефіцієнт  довгострокового  
фінансового  забезпечення 
другого ступеня (Д2 ) 

 
Власний капітал  Довгострокові 

зобов’ язання 
Необоротні активи 

   

Коефіцієнт  довгострокового  
фінансового  забезпечення 
третього ступеня (Д3) 

 
Власний капітал  Довгострокові 

зобов’ язання 
Необоротні активи  Постійні 

оборотні активи 
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Таблиця 10 
 

ПОКАЗНИКИ ОБОРОТНОСТІ АКТИВІВ 
 

Показник Алгоритм розрахунку На 
 початок 
періоду 

На 
кінець 
періоду 

 

Зміна 
(+;-) 

Оборотність оборотних активів 
(КООбА), оборотів 

Чистий дохід 
Середня величина оборотних  

активів 

   

Тривалість одного обороту 
оборотних засобів (Д О), днів 

 
360 / КООбА 

   

Оборотність запасів 
(К ОЗ ), оборотів 

Собівартість 
реалізованої продукції 

Середні запаси 

   

Тривалість одного обороту запасів 
 (ДЗ), днів 

 
360/ К ОЗ 

   

 
 Таблиця 11 

ПОКАЗНИКИ ОБОРОТНОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

Показник На 
початок  
періоду 

 

На 
кінець  
періоду 

Зміна 
(+;-) 

1 4 5 6 

Оборотність дебіторської заборгованості 
(КОД), оборотів 

   

Тривалість одного обороту дебіторської 
заборгованості  (Д Д), днів 

   

 
 

Таблиця 12 
ПОКАЗНИКИ ОБОРОТНОСТІ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Показник На 
початок  
періоду 

 

На 
кінець  
періоду 

Зміна 
(+;-) 

Оборотність  кредиторської заборгованості  
( К КЗ), оборотів 

   

Тривалість одного обороту кредиторської 
заборгованості (ДКЗ), днів 

   

 

Таблиця 13 

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА  
НА ОСНОВІ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 

 
 
Показник 

Межі класів відповідно до критеріїв, балів 
І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас V клас VІ клас 
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Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

0,25 і більше 0,2 0,15 0,1 0,05 Менше 
ніж 0,05 

20 16 12 8 4 0 
Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 1 і більше 0,9 0,8 0,7 0,6 Менше 

ніж 0,5 

20 15 12 9 6 0 
Коефіцієнт поточної 
ліквідності 2,0 і більше 1,9—1,7 1,6—1,4 1,3—1,1 1,0 Менше 

ніж 1,0 

18 15—12 10,5—7,5 6—3 1,5 0 
Коефіцієнт фінансової 
незалежності 0,6 і більше 0,59—0,54 0,53—0,43 0,42—0,41 0,4 Менше 

ніж 0,4 

18 15—12 11,4—7,4 6,6—1,8 1 0 

Коефіцієнт 
забезпеченості робочим 
капіталом 

0,6 і більше 0,4 0,3 0,2 0,1 Менше 
ніж 0,1 

17 12 9 6 3 0 

Коефіцієнт 
забезпеченості запасів 
власним капіталом 

1,0 і більше 0,9 0,8 0,7 0,6 Менше 
ніж 0,5 

15 12 9 6 3 0 

Мінімальне значення 
межі 100 85—64 63,9—56,9 41,6—28,3 18 – 

 

 

Зверніть увагу! 
 

Розрахунковий матеріал Додатку Л.1 цих Методичних рекомендацій має бути 
наведеним у окремому додатку до кваліфікаційної магістерської роботи, до 
кожної таблиці мають бути складені проміжні висновки, які належить 
узагальнити підсумковим висновком та рекомендаціями щодо заходів  
поліпшення фінансового стану досліджуваного підприємства в цілому.



 

 

Додаток Л.2 

Організаційна модель внутрішнього контролю стану обліку операцій з оплати праці персоналу в бюджетних установах 
 

Об’єкти внутрішнього контролю 
Правильність складання та 

затвердження кошторису бюджетних 
установ щодо видатків на оплату праці 

Нарахування заробітної плати 
персоналу та відрахувань з неї 

Витрати на оплату праці персоналу та 
повнота внеску на соціальне 

страхування 

Дотримання вимог законодавства щодо 
виконання кошторису щодо видатків на 

оплату праці 

Достовірність інформації обліку та 
звітності при виконанні кошторису 

бюджетних установ щодо видатків на 
оплату праці 

 
Джерела інформації 

Нормативні документи щодо 
регулювання складання та виконання 

кошторисів бюджетних установ 

Кошториси бюджетних установ та 
плани асигнувань із загального фонду 

бюджету 

Основні форми 
первинної 
облікової 

документації  

Реєстри 
синтетичного й 

аналітичного обліку  

Фінансова, 
 бюджетна звітність  

 

 
Способи виконання контрольних процедур 

Розрахунково-аналітичні Документальні 
Способи 

економічного 
аналізу 

Логічний аналіз Економіко-
математичні 

методи 

Нормативно-
правове 

регулювання 

Інформаційне 
моделювання 

 

Дослідження документів 
Формальна  
перевірка 

 

Зустрічна  
й взаємна 
перевірка 

Зіставлення 

 
Способи узагальнення і реалізації результатів внутрішнього контролю 

Групування проміжних результатів ВК Аналітичне 
групування 
виявлених 
недоліків 

Узагальнення 
результатів ВК і 
складання Звіту з 

ВК 

Розробка пропозицій 
щодо усунення 

недоліків 

Підготовка та 
реалізація 

розпорядчого 
документа щодо 

усунення недоліків 

Перевірка 
результатів 
проведення 

коригувальних 
заходів 

Хронологічне 
 

Систематизоване 
 

Хронологічно- 
систематизоване 

 

 

 



Додаток Л.3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 2.  Організаційна модель зовнішнього аудиту обґрунтованості інформації  
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) 

у форматі фінансової звітності 
 

 

Параметри  аудиту Об’єкти   аудиту 

 
Обліково-економічна 

інформація, що відображена у  
Звіті про фінансові результати (у 

форматі фінансової звітності) 
Дотримання вимог з розкриття інформації в 

фінансовій звітності  

Вірність та об’єктивність інформації, що 
відображена в Звіті про фінансові результати 

Дотримання принципів підготовки  
фінансової звітності 

Джерела інформації для аудиту 

Нормативно-правова  інформація Фактографічна  інформація 

Обліково-економічна 
Розпорядча 

Закон “Про б/о і ф/з” 

Закон“Про аудит. ф/з та а.д» 

П(С)БО 1,6,20,25 

МСА 200,265,300,315,320, 450, 500, 
700 

Фінансова звітність 

Оборотний баланс 

Облікові реєстри 

Зведені та первинні 
документи 

Наказ про 
облікову 
політику 

Способи отримання аудиторських доказів 

Способи узагальнення  і  реалізації  результатів  аудиту 

Методич. рекомендації з 
перевірки показників 
форм фінансової звіт. 

Вірність взаємоузгодженості показників з різними 
формами фінансової звітності 

Загальнонаукові 

Документальні 
 

Індукція 
 

Дедукція 
 

Взаємний контроль 
 

Систематизоване 
групування виявлених 

недоліків 
 

Узагальнення контрольної 
інформації у проміжних звітах 

керівництву 
 

Формулювання думки та 
складання  

Звіту незалежного аудитора 

Зустрічна перевірка 
 

Формальна перевірка Інвентаризація  



 
 
 

Додаток Л.4 
Інформаційна модель методики внутрішнього контролю  - ВК  

(або внутрішнього аудиту - ВА) 
(конструктор) 

 
Об’єкти  

внутрішнього 
аудиту   

Суб’єкти  
ВК або ВА 

 
Вид фактографічної 

інформації 

 
Мета та зміст 
контрольних 

процедур 

Способи та 
прийоми 

виконання 
контрольних 

процедур 

Періодичність  
внутріш-

нього 
контролю 

(ВА) 

Техніка 
внутрішнього 

контролю 
(внутрішнього 

аудиту) 

Адресат-
отримувач 

контрольної 
інформації 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Що 
оцінюємо? 

 
 

 
Хто (який 

фахівець якої 
компетенції 

із складу 
підприємства 
або служби 
ВА) оцінює? 

 
На підставі яких  

джерел інформації? 

 
З якою метою  та що 

саме маємо 
встановити в 

контексті параметрів 
або елементів 

сукупного об’єкту  
(із гр.1)? 

 
За допомогою 
яких способів 

(документального 
та/або 

фактичного 
контролю) та 

прийомів 
(суцільним або 

вибірковим) 
можна досягти 

поставлену мету 
(гр. 4)? 

 
Як часто 
належить 

виконувати 
контрольні 
процедури ? 

 
Як саме   застосувати 
(виконати) контрольні 

процедури (гр.5) для 
отримання доказів 

стану об’єкту 
внутрішнього 
контролю або 

внутрішнього аудиту 
(гр.1) на підставі 

певних джерел 
інформації (гр.3), щоб 
досягти поставленої 

мети (гр.4)? 

 
Кому (якій 
посадовій 
особі або 
персоналу 

підприємств) 
належить 

надати 
підсумкову 
контрольну 
інформацію 

про відхилення 
за результат-
тами  ВК або 

ВА для 
прийняття 
рішень та 
виконання 

корегувань? 
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Додаток М.1 

Таблиця М.1.1  

Характеристика чинної нормативно-правової бази за темою дослідження 
№ 
п/п 

Назва нормативного 
документа, ким і коли 

затверджено 

Короткий зміст 
(з посиланням на відповідні 

розділи, статті) 
 

Ступінь використання у 
обліково-аналітичному 

процесі 
 (процесі аудиту) 

1 Конституція України 
(Постанова ВРУ від 28.06.96 
р.)   

Основа законодавчої системи 
України 

Регулювання 
підприємницької 
діяльності 

2 Господарський кодекс України 
від 16.01.2003 р. № 436 – IV   
 

Встановлює правові основи  
господарської діяльності в 
Україні, яка базується на 
різноманітності суб’єктів 
господарювання різних форм 
власності 

Для загального 
ознайомлення з 
нормативною базою 

3 Податковий кодекс України, 
№ 2755-VІ від 2.12.2010 року 
14 (із змінами і доповненнями) 

Кодекс регулює відносини,що 
виникають у сфері справляння  

Застосовуємо при розгляді 
оподаткування витрат 

4 Закон України „Про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні ” 
(Постанова ВРУ від 16.07.99 р.  
№ 996-14 (із змінами і 
доповненнями  

Визначаються засади 
бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності на 
підприємствах України 

Використовується для 
організації системи 
бухгалтерського облікових 
технологій та фінансової 
звітності 

5  Закон України «Про аудит 
фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» від 
21.12.2017 р. № 2258-VIII   

Закон визначає правові засади 
аудиту фінансової звітності, 
провадження аудиторської 
діяльності в Україні та регулює 
відносини, що виникають при її 
провадженні 

Закон є основою для 
проведення аудиторських 
перевірок 

6 Про затвердження 
Національного Положення 
(стандарту) бухгалтерського 
обліку 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», наказ 
МФУ від 07.02.13 №73   

Визначається мета, склад і 
принципи підготовки фінансової 
звітності та вимоги до визначення 
і розкриття її елементів 
 

Використовується при 
складанні звітності з 
фінансового обліку 

7 П(С)БО15 «Доходи» 
затверджене наказом 
МФУ від 29.11.99р. №87   

Визначає методичні засади 
формування в бухгалтерському 
облікових технологій танформації 
про доходи підприємства  

Використовується для 
обліку доходів 
підприємства  

8 Про затвердження типових 
форм первинних облікових 
документів з обліку сировини 
та матеріалів   

Затверджує типові форми 
первинних облікових документів з 
обліку сировини та матеріалів 

Використовується для 
первинного обліку 
оборотних активів 

9 Положення про документальне 
забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку 
(Наказ МФУ від 24.05.95 №88) 

Встановлює порядок  створення, 
прийняття і відображення у 
бухгалтерському обліку, а також  
зберігання первинних документів, 
облікових регістрів, 
бухгалтерської звітності 
підприємствами 

Застосовується при 
дослідженні питання 
організації первинного 
обліку доходів, витрат та 
фінансових результатів 
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№ 
п/п 

Назва нормативного 
документа, ким і коли 

затверджено 

Короткий зміст 
(з посиланням на відповідні 

розділи, статті) 
 

Ступінь використання у 
обліково-аналітичному 

процесі 
 (процесі аудиту) 

10 Положення про 
інвентаризацію активів та 
зобов’язань, затверджено 
наказом МФУ 02.09.2014 р.  
№ 879  

Встановлює порядок і строки  
проведення інвентаризації активів 
та зобов’язань 

Використовується для 
інвентаризації оборотних 
активів 

11 План рахунків 
бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій 
підприємств і організацій, 
Наказ МФУ №291 від 
30.11.99р 

Наведений перелік рахунків, які 
необхідні для реєстрації 
бухгалтерської інформації про 
діяльність господарського 
суб’єкту 

Для вивчення фінансового 
обліку доходів, витрат та 
фінансових результатів 

12 Положення про документальне 
забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку 
затверджений  Міністерством 
Фінансів України від 
24.05.1995 р. № 88 (із змінами 
і доповненнями) 

Встановлює порядок відображення 
та зберігання первинних 
документів, облікових регістрів, 
бухгалтерської звітності 
підприємствами 

Використано в Р. 3 роботи  
для правильності 
документального 
забезпечення записів у 
бухгалтерському обліку 
щодо основних засобів 

13 Інструкція про застосування 
Плану рахунків 
бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій 
підприємств і організацій. 
Наказ МФУ від 30.11.1999  
№ 291)   
 
 

Ця інструкція встановлює 
призначення і порядок ведення 
рахунків бухгалтерського обліку 
для узагальнення методом 
подвійного запису інформації про 
наявність і рух активів, капіталу, 
зобов’язань та факти фінансово-
господарської діяльності  
підприємств, організацій та інших 
юридичних осіб 

Розглядаються загальні 
положення даної 
інструкції 
 

14 МСБО 1 «Подання фінансових 
звітів». – [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/929_013  
 

Цей стандарт визначає основи 
подання фінансової звітності 
загального призначення для 
забезпечення їхньої зіставності з 
фінансовою звітністю суб'єкта 
господарювання за попередні 
періоди, а також з фінансовою 
звітністю інших суб'єктів 
господарювання.  

Використовується для 
обліку доходів, витрат та 
фінансових результатів 
підприємства за МСБО 

15 МСБО 34 «Проміжна 
фінансова звітність» – 
[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/ 
laws/show/929_049 
 

Метою цього Стандарту є 
визначення мінімального змісту 
проміжного фінансового звіту та 
визначення принципів для 
визнання та оцінки в повній або 
стислій фінансовій звітності за 
проміжний період.  

Використовується для 
обліку доходів, витрат та 
фінансових результатів 
підприємства за МСБО 

16 Міжнародний стандарт аудиту 
(МСА) 700 «Формулювання 
думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності» 

Метою цього МСА є встановлення 
положень і надання рекомендацій 
щодо форми і змісту 
аудиторського звіту 

Використовується для 
обґрунтування та 
формулювання думки 
щодо фінансової звітності, 
складання аудиторського 
звіту 

17 Міжнародний стандарт аудиту 
(МСА) 300 «Планування 
аудиту фінансової звітності»  

Метою цього Міжнародного 
стандарту аудиту (МСА) є розгляд 
щодо планування аудиту 
фінансових звітів. 

Використовується для 
регулювання процедури 
планування аудиту 
фінансової звітності 

http://zakon2.rada/
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Додаток М.2 

Таблиця М.2.1   
Огляд спеціальної літератури з питань обліково-аналітичного забезпечення 

управління фінансовими результатами 
 

№ 
п/п 

Назва джерела спеціальної 
літератури, ким і коли видано 

Короткий зміст Використано в роботі 

1 Бардаш С.В. Економічний контроль в 
Україні : системний підхід : [монографія] 
/ С.В. Бардаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2010. – 656 с.  

У монографії викладено 
системний підхід до 
проведення економічного 
контролю 

Використано для 
проведення контролю 
доходів та фінансових 
результатів 

2 Борисов А.Б. Большой экономиический 
словарь / А.Б. Борисов. – М. : Книжный 
мир, 2001. – 895 с.  

У словнику викладено 
економічні терміни 

Використано для 
обґрунтування сутності 
доходів та фінансових 
результатів 

3  Бухгалтерський фінансовий облік: 
[підручник для студентів спеціальності 
«Облік та аудит» вищих навчальних 
закладів] / Під заг. ред.Ф.Ф. Бутинця. - 8-
ме вид. – Житомир : ПП «Рута», 2009. – 
912 с.  

У підручнику розкриваються 
теоретичні та практичні 
основи фінансового обліку  

Використано для 
ведення обліку доходів 
та фінансових 
результатів 
на підприємстві 

4 Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти 
фінансової звітності та аудиту : [навч. 
посіб.] / М.П. Войнаренко, 
Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій. – К. : 
ЦУЛ, 2010. – 488с. 

У посібнику розкриваються 
міжнародні стандарти 
фінансової звітності та 
аудиту 

Використано для 
розкриття питань 
складання фінансової  
звітності доходів та 
фінансових результатів 

5 Вороніна О.О. Управління фінансовим 
результатом промислового підприємства: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – 
економіка та управління підприємствами  
(за видами економічної діяльності) / О.О. 
Вороніна. – Харків, 2009. –[Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://disser.org.ua/ file23976.html 

Викладено теоретичні та 
практичні основи управління 
фінансовим результатом 
підприємств 

Використано для 
обґрунтування сутності 
фінансових результатів 

6 Нападовська Л. В. Управлінський облік: 
[підручник] / Л. В. Нападовська. – К., 
2010. – 648 с. 
 

У підручнику викладено 
питання ведення 
управлінського обліку на 
підприємствах 

Використано для 
ведення управлінського 
обліку доходів та 
фінансових результатів 
на підприємстві 

7 Руденко Л.М. Відмінності між П(С)БО 
та МСФЗ: вимоги до фінансової 
звітності. – [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу: http://biznesinalogi.com 
/vidminnosti-mizh-psbo-ta-msfz-vimogi-
do-finansovoї-zvitnosti/. 

У статті викладено вимоги 
до фінансової звітності 
згідно П(С)БО та МСФЗ 

Використано для 
складання фінансової 
звітності згідно П(С)БО 
та МСФЗ 

8  Ткаченко Н. М. Бухгалтерський 
фінансовий облік на підприємствах 
України: [підручник] / Н.М. Ткаченко. –  
К. : А.С.К., 2010. – 916 с.  

У підручнику висвітлюються 
теоретичні та практичні 
аспекти обліку на 
підприємстві 

Використано для 
ведення обліку доходів 
та фінансових 
результатів 

9 Шмиголь Н.М. Економічна суть доходів 
та доходності в системі управління 
підприємством / Н.М. Шмиголь // 
Держава та регіон : наук.-виробн. 
журнал. – Сер.: Економіка та 
підприємництво. – Запоріжжя: Вид-во 
Класичного приватного університету. –
2009. – № 7. – С. 221–225. 

В статті викладено сутність 
доходів та доходності в 
системі управління 
підприємством 

Використано для 
розкриття сутності 
доходів 

http://disser.org.ua/%20file23976.html
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№ 
п/п 

Назва джерела спеціальної 
літератури, ким і коли видано 

Короткий зміст Використано в роботі 

10 Ямборко Г.А. Організація і методика 
обліку фінансових результатів 
підприємницької діяльності : дис. на 
здобуття наукового ступеня к.е.н. / Г.А. 
Ямборко. – К. , 2005. – 187 с.  

В авторефераті викладено 
питання організації і 
методики обліку фінансових 
результатів підприємницької 
діяльності 

Використано для 
організації і методики 
обліку фінансових 
результатів 

11 Бухгалтерський фінансовий облік: 
[підручник] / Під заг. ред.  Ф.Ф. Бутинця. 
- 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир : 
ПП «Рута», 2009. – 912 с. 
 

Підручник містить теми, що 
висвітлюють облікову 
політику підприємства, 
методику ведення єдиного 
бухгалтерського обліку, 
направленого на соціальний 
захист працюючих, 
характеристику і порядок 
складання фінансової 
звітності та приміток до неї 
згідно з П(С)БО. 

Використано при 
дослідженні організації 
та методики 
бухгалтерського обліку 
фінансових результатів, 
які визначено в 
обліковій політиці 
підприємства 

12 Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : 
[навч. посіб.] / Б.Є. Грабовецький.  – К. : 
Центр учбової літератури, 2011. – 256 с. 

У посібнику розкриті 
теоретичні основи та 
практика проведення 
економічного аналізу 
діяльності суб'єктів 
господарювання. 

 Використано при 
дослідженні організації 
та методики аналізу 
фінансових результатів 

13 Гринчуцький В. І.  Економіка 
підприємства : [навч. посіб.] / В.І. 
Гринчуцький. – К. : Центр учбової 
літератури, 2010. – 304 с. 

У навчальному посібнику 
розглядаються питання 
створення підприємств, їхні 
організаційно-правові форми, 
економічні та юридичні 
аспекти функціонування й 
ліквідації. Ґрунтовно 
висвітлено засади  
формування та використання 
всіх видів ресурсів 
(персоналу, основних фондів 
та обігових коштів, 
нематеріальних і 
інвестиційних ресурсів). 
Значну увагу приділено 
інноваційним процесам, 
плануванню діяльності та 
формуванню фінансово-
економічних результатів 
діяльності суб’єктів 
господарювання. Розглянуто 
питання організації 
виробництва, продуктивності 
та оплати праці, витрат на 
виробництво й банкрутства 
підприємств. 

Використано при 
написанні Р.2 роботи 
стосовно організаційно- 
економічної  
структури підприємства 
 
 

14 Дікань Л.В. Фінансово-господарський 
контроль : навч. посіб. / Л.В. Дікань. — 
К.: Знання, 2010. – 395 с. 
 

Розкриває сутність, зміст, 
організацію, шляхи здійснення 
фінансово-господарського 
контролю. Висвітлено 
світовий досвід здійснення 
фінансово-господарського 
контролю в розрізі таких його 
форм, як державний 
фінансовий контроль, 
незалежний аудит та 
податковий контроль. 

Використано при 
написанні 3-го розділу 
роботи  



91 
 

№ 
п/п 

Назва джерела спеціальної 
літератури, ким і коли видано 

Короткий зміст Використано в роботі 

Особлива увага приділяється 
здійсненню фінансово-
господарського контролю в 
різних галузях економіки: 
промислове виробництво, 
сфера послуг, будівництво, 
транспорт, сільське 
господарство, торгівля, а 
також у неприбуткових 
організаціях та банківських 
установах.  

15 Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колос І.В., 
Бондаренко О.С. Теорія бухгалтерського 
обліку : [навч. посіб.]. – К. : Центр 
навчальної літератури, 2011. – 384 с. 

У посібнику розкриваються 
місце бухгалтерського обліку 
в системі господарського 
обліку в Україні; подається 
вичерпна класифікація його 
об’єктів з коментарями та 
прикладами; розглядаються 
основи організації, техніка та 
методологія облікової роботи 
в сучасних умовах 
господарювання, зокрема, 
облік господарських процесів 
основної діяльності на 
вітчизняних підприємствах, 
детальна характеристика 
первинних документів та 
документообігу з 
використанням 
ілюстративного матеріалу, 
комплекс робіт при 
інвентаризації різних об'єктів, 
алгоритм визначення складу 
фінансової звітності для 
окремих підприємств з 
відображенням взаємозв’язків 
між певними її формами. 

Подано  класифікацію 
фінансових результатів 
для використання їх у 
бухгалтерській та 
фінансовій звітності 

16 Жолнер І. В. Фінансовий облік за 
міжнародними та національними 
стандартами : [навч. посіб.] / І.В. Жолнер.  
– К.. : Центр учбової літератури, 2012. – 
368 с. 

У навчальному посібнику 
висвітлено основні теоретичні 
та практичні проблеми 
фінансового обліку у країнах з 
розвиненою ринковою 
економікою та Україні, 
проаналізовано 
трансформацію теоретичних 
абстракцій у схеми та моделі 
управління підприємства. 
Розглядається коло питань, що 
стосуються управління 
підприємствами і прийняття 
фінансових рішень: ведення 
фінансового обліку, 
узагальнення інформації та 
складання фінансової звітності 
та ін. 

Розглянуто для 
порівняння та вивчення 
особливостей ведення 
фінансового обліку  
за національними та 
міжнародними   
стандартами 

 

17 Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: 
основи теорії та практики : [підручник] / 
А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. 
Пилипенко. - 4-тє вид., перероб. і доп. –  

У навчальному посібнику 
розкриваються теоретичні та 
практичні основи 
бухгалтерського обліку. 

Використано при 
організації ведення 
бухгалтерського обліку 
фінансових результатів 



92 
 

№ 
п/п 

Назва джерела спеціальної 
літератури, ким і коли видано 

Короткий зміст Використано в роботі 

К. : Знання, 2007. – 550с. Висвітлюються принципи, 
предмет, методи та методичні 
прийоми бухгалтерського 
обліку, технології 
відображення господарських 
операцій на бухгалтерських 
рахунках, сутність, 
призначення та форми 
первинної документації, 
облікової реєстрації, 
формування облікової 
політики підприємства та 
складання бухгалтерської 
звітності відповідно до 
національних П(с)БО 

на підприємстві 

18 Івахненко В.М. Курс економічного 
аналізу: [навч. посіб.] / В.М. Івахненко.  – 
5-те вид., випр. і доп./ В.М. Івахненко. – 
К.: Знання, 2010. – 261с. 

Навчальний посібник 
розкриває методику 
економічного аналізу з 
урахуванням нових положень 
(стандартів) бухгалтерського 
облікових технологій та 
звітності.  

Використано для 
проведення аналізу 
фінансових результатів 
на підприємстві 

19 Коблянська О.І. Фінансовий облік : [навч. 
посіб.]  / О.І. Коблянська. – К. : Знання, 
2007. – 471с. 

У посібнику розкриваються 
основи фінансового обліку, 
які необхідно знати для 
подальшого вивчення 
облікових дисциплін. У 
доступній формі 
висвітлюються найважливіші 
питання з обліку основних 
господарських процесів на 
підприємствах України, 
наводяться практичні 
рекомендації щодо порядку 
оформлення господарських 
операцій відповідними 
документами. Навчальний 
матеріал подається з 
урахуванням Національних 
положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, 
нового Плану рахунків, а 
також інших законодавчих та 
нормативних документів. 

Використано при 
веденні фінансового 
обліку фінансових 
результатів 

20 Косова Т. Д. Організація і методика 
економічного аналізу. : [навч. посіб.] / 
Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. 
Ващенко. – К. : Центр учбової 
літератури, 2012. –528 с. 

У навчальному посібнику 
висвітлюються організаційно-
інформаційне забезпечення 
економічного аналізу, 
методика аналізу фінансових 
результатів, рентабельності, 
фінансового стану 
підприємства, узагальнюються 
результати аналізу звичайної 
діяльності підприємства. 

Використано для аналізу 
фінансового стану 
підприємства 

21 Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : 
[навч. посіб.] / О.В. Лишиленко.  – 3-тє 
вид. перероб і доп. – К. : Центр 
навчальної літератури, 2009.  – 670 с. 

У підручнику розкриті 
питання теоретичних основ 
бухгалтерського обліку, а 
також організації і практики 
ведення обліку на 

Використано для 
методики проведення 
бухгалтерського обліку 
фінансових результатів 
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№ 
п/п 

Назва джерела спеціальної 
літератури, ким і коли видано 

Короткий зміст Використано в роботі 

підприємствах України.  
22 Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік : 

[навч. посіб.] / Г.В. Нашкерська.  – К. : 
Центр навчальної літератури, 2010. – 
464 с. 

У навчальному посібнику 
викладено теоретичні основи 
бухгалтерського обліку, 
розкриті питання організації і 
практики ведення обліку на 
підприємствах України згідно 
з вимогами чинного 
законодавства.  

Використано для 
організації первинного, 
поточного та 
узагальнюючого етапів 
бухгалтерського обліку 
на підприємстві  

23 Попович П.Я. Економічний аналіз 
діяльності суб’єктів господарювання : 
[підручник] / П.Я. Попович. – 3-тє вид., 
перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 630 с.  

У підручнику розкриваються 
теоретичні основи 
економічного аналізу, мета і 
завдання системи управління 
виробництвом. Представлена 
методика аналізу виробничого 
потенціалу, витрат на 
виробництво продукції, 
фінансових результатів та 
інших показників. Висвітлено 
питання організації 
операційного аналізу. 
Розглянуто методи аналізу 
фінансового стану 
підприємства, показники 
фінансової стійкості, 
ліквідності, ефективності 
використання оборотного 
капіталу. Розкрито 
методологічні засади аналізу 
зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єктів 
господарської діяльності. 

Використано при аналізі 
фінансового стану 
підприємства 

27 Шило В.П. Аналіз фінансового стану 
виробничої та комерційної діяльності 
підприємства : [навч. посіб.] / В.П. Шило, 
Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна та ін. – К. : 
Кондор, 2010. – 240 с. 

Висвітлюються методичні й 
практичні аспекти 
комплексного аналізу 
показників фінансового стану 
підприємств. 

Використано для аналізу 
фінансового стану 
підприємства 
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Додаток Н 

Зразок  

оформлення списку використаних джерел 

 
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ СПИСКУ 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  

згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання» 

 

Законодавчі та нормативні документи  

1. Податковий кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393- VI. 

Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536. 5.  

2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996-XІV. Відомості Верховної Ради України. 1999.  

№ 40. Ст. 365.  

3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України 

від 21.12.2017 р. № 2258.   

або 

3. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України 

від 21.12.2017 р. № 2258. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19. 

4. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 

«Виплати працівникам» : Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. 

№ 601. Офіційний вісник України. 2003. № 47. Ст. 2464. 

або 

4. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 

«Виплати працівникам» : Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. 

№ 601. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03 

10. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. Офіційний вісник України. 

2000. № 9. Ст. 344. 

 

Опис книги з одним, двома або трьома авторами 

1. Дмитренко І. М. Аудит (за міжнародними стандартами) : навчальний 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19%D1%97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03
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посібник. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. 398с.  

2. Сльозко Т. М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: 

теорія і практика. К. : Центр учбової літератури, 2013. 304 с. 

3. Фоміна О. В. Управлінський облік у торгівлі : монографія. Київ : КНТЕУ, 

2016. 468 с. 

4. Тринька Л. Я., Іванчук О. В. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. –  

К. : Алерта, 2013. 765с. 

5. Фоміна Т. В., Пугаченко О. Б. Внутрішній контроль процесів 

матеріального забезпечення в системі управління підприємством : монографія ; за 

заг. ред. Г. М. Давидова. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 221 с.  

6. Мельник М. І., Лещух І. В. Податковий контроль в Україні: проблеми та 

пріоритети підвищення ефективності : монографія. Львів : Ін-т регіональних 

досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, 2015. 330 с.  

7. Ястремський О. І. Основи мікроекономіки : підручник.  2-ге вид.,  

перероб. і доп. з модельно-комп’ютерним додатком на лазерному диску. – К. : 

Знання – Прес, 2007. 538с. 

8. Жукова О. В., Дубницький В. І., Вареня В. О. Трансфертне 

ціноутворення: український варіант. Київ : Ліра-К, 2014. 184 с.  

 

Опис книги з чотирма та більше авторами 

1. Поддєрьогін А. М. Бабяк Н. Д., Білик М. Д. та ін. Фінансовий  

менеджмент : підручник ; кер. кол. авт. і наук. ред А. М. Поддєрьогін.  2-ге вид., 

перероб. Київ : КНЕУ, 2017. 534 с.  

2. Анализ эффективности деятельности предприятия : учебное пособие /  

И. И. Мазурова и др. СПб., 2010. 356 с. 

 

Багатотомні видання  

1. Енциклопедія сучасної України / Нац. акад. наук України. Київ, 2011.  

Т. 11. С. 111 – 117. 

Стандарти 

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання. Київ. 2015. 16 с. 
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Автореферати 

Войналович О. П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методичні 

засади : автореф. дис. … канд. екон. наук :  Київ, 2006. 21 с.  

 

Дисертації 

Войналович О. П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико-методичні 

засади : дис. … канд. екон. наук :  08.06.04. Житомирський держ. технологічний  

ун-т. Житомир, 2006. 309 с.  

 

Статті у наукових (фахових) журналах 

1. Плахтій Т. Ф. Розвиток системи менеджменту якості обліку. Проблеми 

теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 2017. № 2 

(37). С. 67 – 73. 

2. Мошковська О. А., Коваленко Н. П. Організаційно-методичні принципи 

управлінського обліку на виробничих підприємствах.  Інноваційна економіка. – 

2016. – № 1. С. 201 – 207.  

3. Арсеньєва Л., Герасименко Л., Антонюк М. Досвід і перспективи 

збагачення хліба йодом. Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. 

2007. № 7–8 (32– 33). С. 18–22. 

 

Матеріали конференцій 

1. Тринька Л. Я. Аналітичні інструменти та технології діагностування стану 

безпеки вітчизняних банків. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 

України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір : збірник 

наукових праць НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. –  

Вип. 1 (105). – С. 362 – 370. 

2. Голячук Н. В., Рихлюк В. С. Якісні характеристики обліково-аналітичної 

інформації. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : збірник наукових праць 

ЛНТУ. 2011. Випуск 8 (29). Ч. 1. С. 216 – 221.  

3. Беренда Н. І., Руденко І. С., Постнікова В. С. Аудит підприємств, що 

перебувають у фінансовій кризі. Формування ринкових відносин в Україні : зб. 

наук. праць. 2015. № 2 (165). С. 87 – 90. 
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4. Костюченко В. М. Концептуальна основа управлінської звітності. 

Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми 

та перспективи розвитку : I Міжнародна науково-практична конференція  

(м. Суми, 14 грудня, 2016 р.) : тези доповідей. Суми : Сумський державний 

університет, С. 87 – 91. 

5. Тринька Л. Я. Аналітичні можливості агрегованих форм фінансової 

звітності для управління підприємством. Розвиток системи обліку, аналізу та 

аудиту: теорія, методологія, організація : матеріали ХІ Міжнародної наукової 

конференції (м. Київ, 2013р.) : тези доповідей. – К. : НАСОА, 2013. – С. 231–237. 

 

Електронні ресурси 

1. Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : 

підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 

http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 2017). 

2. Rebuilding public confidence in Financial Reporting: an international 

perspective. URL: http://www.ifac.org/Credibilite (дата звернення 14.12.2018). 

 

Перекладні видання 

1. Друри К. Управленческий и производственный учет : учеб. комплекс для 

студ. вузов ; пер. с англ. В. Е. Егорова. 6-е изд. М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2012. 1423 с. 

 

Іноземні джерела*  

1. Tryńka L.J. Zapewnienie ewidencyjno – analitycznego funkcjonowania 

systemu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa. Information Processing 

Actual Research Problems in Eastern Europe : monografie. Polska : wydawnictwo 

Politechnika Lubelska. Lublin, 2013. –  P. 110 – 122. 

2. Trynka L.,  Bohatyrenko  O. Own working capital of enterprises: 

methodological approaches to analysis. Social innovations: theoretical and practical 

insights. Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania. – 2013. – P. 213 – 215. 

 
*Примітка 

Неприпустимим є переклад іншомовних видань українською мовою. Література 

іноземними мовами наводиться в кінці списку. Нумерація джерел наскрізна.  

http://www.ifac.org/Credibilite
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Додаток П 
 

Зразок оформлення рисунків у тексті роботи  

 

 
Рис. 1.1. Сутність фінансового результату: обліковий аспект* 

*Джерело: розроблено автором на основі [11, с.111] 

впливає на облікове відображення 
зміни власного капіталу 

Фінансовий результат 
визначається за видами 
реалізованої продукції 

(центрами 
відповідальності, 

внутрішнім і зовнішнім 
сегментами діяльності) 

Податковий аспект 

Прибуток визначається 
шляхом зменшення суми 
доходів на собівартість 
реалізованих товарів, 

виконаних робіт, наданих 
послуг та суму інших 

витрат звітного 
податкового періоду 

Управлінський 
аспект 

 

Доходи діяльності 
 

Економічний фінансовий аспект 

Обліковий аспект 
сутності фінансових 

результатів 

визначається в 
цілому або за видами 

діяльності 

впливає на зменшення 
фінансового результату 

на суму податків 

Витрати діяльності 

Фінансовий результат відображає 
результативність господарської 

діяльності у вигляді відповідного 
показника – прибутку або збитку і 
кількісно узагальнюється у вигляді 
зміни складових власного капіталу 

Прибуток (збиток) 

порівняння 
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Додаток С 

  

Бланк рецензії на кваліфікаційну роботу 
 
 

РЕЦЕНЗІЯ 
на кваліфікаційну магістерську роботу 

 
здобувача вищої освіти навчально-наукового інституту банківських технологій та 
бізнесу___________форми навчання 
__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 
на тему: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Рецензент ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 ____________     _________________________________________ 
                 (підпис)                                                                    (прізвище, ініціали) 

«____» ____________ 202___р. 
 
 

МП  
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Додаток Т 

  

ДОВІДКА* 

(акт про впровадження) 

 

 Пропозиції (рекомендації) студента (ки) ____________________________ за 

результатами кваліфікаційної магістерської роботи на тему «__________________ 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________» 

прийняти до впровадження (впроваджені) на ______________________________. 
                                                                                        (назва підприємства) 

 

№ 
з/п 

Сутність пропозицій Кому адресовані 

   
   
  

Очікуваний економічний ефект від впровадження ________________________ 

                                                                                                        (тис. грн.) 

(або соціальний ефект __________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________). 

 

 

 

 Головний бухгалтер  

підприємства 

(банку)      ___________              __________________________ 

                     (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

                                          М.П. 

 

 

                                                      
* Складається у довільній формі у випадку, якщо пропозиції магістранта дійсно були 
впроваджені на практиці 
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Додаток У 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 
Кафедра облікових технологій та оподаткування 

 

 

 
 
 

 
 
 

ІЛЮСТРАТИВНИЙ (ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ) МАТЕРІАЛ  
до доповіді на захисті 

кваліфікаційної магістерської роботи 
 
 

 
на тему: «ЗГІДНО З НАКАЗОМ» 

 
 

 
 Виконала: студентка ІІ (VI) курсу,  

                                    групи ________ 

___________________________________ 
( ПІБ студента) 

Науковий керівник 
_______________________________________________________ 

(посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ) 
____________________ 

(підпис) 
Рецензент 
___________________________________       

(посада за основним місцем роботи, науковий  
ступінь, вчене звання) 

___________________________________ 
            (підпис)                                          (ПІБ) 

 
 
 
 
 
 

Львів 2022 
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Додаток Ф 

 
ВІДГУК 

на кваліфікаційну магістерську роботу 
здобувача вищої освіти навчально-наукового інституту банківських технологій та 
бізнесу ___________форми навчання 
__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 
на тему: __________________________________________________________ 
1. Актуальність теми: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Позитивні аспекти в роботі:_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Самостійні розробки автора, наукова новизна: ________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Практична цінність висновків і рекомендацій: ________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Недоліки роботи: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
6. Загальна оцінка кваліфікаційної роботи та її допуск/не допуск до захисту перед 
ЕК: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Науковий керівник__________________________________________________ 

(посада, вчене звання, вчений ступінь) 

 ____________  ____________________________ 
 (підпис) (прізвище, ініціали) 

«____» ____________ 20___р. 
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