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ВСТУП
Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі
кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні вміння та
знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та
продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у
певній галузі. Освітньо-професійна характеристика магістра передбачає, що
магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу,
володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними
технологіями, бути спроможним до плодотворної науково-дослідної і
науково-педагогічної діяльності.
Найважливішою
частиною
навчального
процесу
студентів
магістратури є підготовка магістерської дипломної роботи – наукової
кваліфікаційної праці. Після завершення навчання в магістратурі студент
захищає завершену магістерську дипломну роботу перед спеціалізованою
радою (комісією) на здобуття академічного ступеня магістра з певної
спеціальності. Зважаючи на важливість зазначеного засобу в опануванні
вибраної спеціальності, в усіх вищих навчальних закладах України студентам
надаються поради та рекомендації, які сприяють їм у своєчасній і якісній
підготовці дипломної роботи.
Ці Методичні рекомендації з підготовки магістерської дипломної
роботи розроблені згідно з вимогами галузевих стандартів вищої освіти з
підготовки фахівців рівня магістра, а також з урахуванням досвіду Київського
національного економічного університету, Київського національного
торговельно-економічного
університету,
Міжрегіональної
Академії
управління персоналом, Тернопільського національного економічного
університету, Відкритого міжнародного університету розвитку людини
«України» та інших ВНЗ. Вони містять основні вимоги, які висуваються до
змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку
захисту та критерії оцінки. До Методичних рекомендацій входять
рекомендовані теми дипломних робіт та зразки документів і бланків, які
необхідні для оформлення магістерської дипломної роботи.
Згідно з галузевими стандартами вищої освіти магістерська дипломна
робота з обліку і аудиту повинна мати логічний, доказовий, аргументований
характер, бути пов’язаною із відомими науково-практичними розробками,
мати стислий огляд літературних джерел з обраної теми та відповідати таким
вимогам :
- бути спрямованою на вирішення конкретних проблем з обліку і
аудиту;
- містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;
- містити самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ЕОМ;
- містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення обліку, аналізу
та аудиту на досліджуваному об’єкті;
- бути належним чином оформленою, виконаною державною мовою;
- мати всі необхідні супроводжувальні документи;
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- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений
графіком навчального процесу.
При підготовці магістерської дипломної роботи студенти магістратури
повинні пам’ятати, що вона є науковою кваліфікаційною працею, у якій на
основі виконаних автором дослідження та використаних літературних джерел
в логічному і системному плані викладено розв’язання теоретичної
проблеми, або прикладного завдання, що має відповідне значення для
окремої галузі знань.
Дипломна робота виконується автором самостійно для публічного
захисту. В ній повинна бути відображена сукупність результатів і положень,
що характеризують її автора, як здобувача освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра за фахом «Облік і аудит», його особистий вклад в розробку теми.
Пропозиції, запропоновані автором, за формою і змістом повинні бути
виразно викладені, аргументовані і взаємопов’язаними з уже відомими
науково-практичними розробками.
Магістерська дипломна робота повинна демонструвати рівень фахової
підготовленості її автора до професійної діяльності. Для забезпечення
апробації дипломної роботи студент зобов’язаний до моменту її захисту
опублікувати статтю чи тези доповіді з питань роботи.
Дипломна робота, що не відповідає цим вимогам, до захисту не
допускається.
Вимоги Методичних рекомендацій з підготовки магістерської
дипломної роботи цілком однакові як для студентів стаціонарної форми
навчання, так і для заочної.
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1.МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА, ЇЇ МЕТА І ЗАВДАННЯ
Магістерська дипломна робота є самостійно виконаним студентом
дослідженням на завершальному етапі навчання в університеті. Вона є
кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна
комісія визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника,
його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про
присвоєння кваліфікації.
Як теоретико-прикладне дослідження дипломна робота повинна
містити глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційноуправлінської або соціально-економічної проблеми з обліку і аудиту, а також
обґрунтований проект практичного її розв'язання, виконаний на основі
ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної фірми, підприємства, де
студент проходив переддипломну практику.
Метою підготовки магістерської дипломної роботи є поглиблення
студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації,
вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних
завдань; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень у певній
сфері та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних
проблем; визначення ступеня підготовки випускника до самостійної
практичної діяльності.
Працюючи над магістерською дипломною роботою, студент повинен
обрати методику досліджень, засвоїти навики правильної постановки
проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань
дослідження, побудови логічного плану, їх оптимальної структури, роботи з
літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки
різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень,
висновків і пропозицій.
Основними завданнями дипломної роботи є:
— вивчення, поглиблення знань та узагальнення теоретико - методологічних
засад з обраного напряму дослідження бухгалтерського обліку і аудиту;
— проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного
інструментарію;
— розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених
проблем;
— обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного
аналізу;
— підготовка доповіді та демонстраційних таблиць і графіків, що передають
основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним
захистом.
Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від теми
дослідження, сфери діяльності підприємства та його специфічних рис.
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2. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Магістерська дипломна робота як оригінальне теоретично-прикладне
дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і
завершеність. Загальний обсяг дипломної роботи має бути в межах 140-150
сторінок рукописного тексту формату А4 або 90 - 100 сторінок
комп’ютерного набору. Нумерація сторінок роботи повинна бути наскрізною,
сторінки необхідно проставляти внизу сторінки по її центру.
Рекомендується така структура магістерської дипломної роботи:
• зміст (план);
• вступ;
• перший (теоретичний ) розділ;
• другий (аналітичний) розділ;
• третій (прикладний) розділ;
• висновки (кінцева частина);
• додатки;
• література.
Зміст або план магістерської дипломної роботи може займати 1-1,5
сторінки (тут і далі кількість сторінок подано з розрахунку комп’ютерного
набору). В ньому вписуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із
зазначенням початкових сторінок. План роботи має відображати суть
проблеми, її особливості та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів
повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно
пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її (див.дод.5 і 6).
У вступі (3-5 с.) дається наукове обґрунтування актуальності і значення
обраної теми; формулюються мета, завдання , об'єкт дослідження; наводиться
перелік застосованих методів дослідження; джерела інформації, практичне
значення одержаних результатів, повідомляється, чи пройшла робота
апробацію у замовника чи в іншій організації.
Перший розділ (25-30 с.) структурно складається з 3-4 підрозділів. У
ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми,
проаналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі власні) на ті чи
інші аспекти, виявити невирішені проблеми, які потребують розв'язання в
теоретичному, методичному та прикладному плані.
Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу
визначених проблем, які будуть використовуватись у наступних частинах
роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і
на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для
обраного напряму дослідження.
У другому розділі (25-30 с.) студент повинен виконати ґрунтовний
аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми лише на матеріалах
конкретної організації.
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У цьому розділі можна виділити 3-5 відносно самостійних підрозділів,
що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об'єкта дослідження.
Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією
(таблиці, графіки, діаграми, схеми, кореспонденцію рахунків), що
відображають відповідні результати діяльності організації за останніх 3-5
років.
Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі
інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів
організації (базового підприємства), а які дані здобуті шляхом власних
спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.
Розділ завершується оцінкою одержаних результатів.
Третій розділ (20-25 с.) має містити обґрунтовані пропозиції студента,
спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Структурно вміщує 3-4
підрозділи. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на
аналізі, проведеному в другому розділі роботи. Невід'ємною частиною
обґрунтування пропонованих студентом заходів має бути розрахунок їх
економічної ефективності.
За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент - автор магістерської дипломної роботи.
Однією з ознак високої якості магістерської дипломної роботи є
застосування економіко-математичних методів аналізу цифрової інформації
та електронно-обчислювальних машин як під час аналізу, так і при
обґрунтуванні запропонованих заходів.
«Висновки» є завершальною частиною дипломної роботи. Вона
повинна містити стислий виклад актуальності теми, найважливіші наукові і
практичні результати, які одержані в результаті досліджень, зроблені оцінки
та узагальнення під час аналізу, пропозиції автора та їх економічну
ефективність. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у
читача уявлення про ступінь реалізації автором дипломної роботи
поставленої мети і завдань. Обсяг висновків - 5-7 с.
У додатки виносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, блоксхеми, зразки форм таблиць та анкет соціологічного опитування тощо.
Розділ «Література» охоплює складений за чинними правилами
перелік використаних літературних джерел (додаток 9).
3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Дипломна робота має бути виконаною і оформленою з додержанням
усіх технічних вимог до наукових робіт. Текст роботи має бути написаний
чітким розбірливим почерком (без виправлень) або надрукований на
принтері через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці
на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman
14 пт.
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Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим - 20
мм, правим - 10 мм, верхнім - 20 мм, нижнім - 20 мм. Відстань між
заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм.
Дипломна робота починається з титульного аркуша, який повинен
містити такі дані: назва навчального закладу, назва кафедри, назва теми
роботи, прізвище, ім’я та по батькові автора роботи, спеціальність, форма
навчання; прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання
наукового керівника та виконується за формою, поданою в додатку 7. За ним
розміщується завдання на магістерську дипломну роботу (додаток 10).
За цими аркушами розміщують послідовно: реферат (0,5-1 сторінка),
який подається українською, російською та англійською мовами (зразок
наведено в додатку 8); зміст роботи, вступ, перший, другий, третій розділи,
висновки, додатки, список використаної літератури. Відгук наукового
керівника (у направленні дипломної роботи на захист, дод.2), внутрішню та
зовнішню рецензії розміщують у конверті, який прикріпляється до палітурки.
Заголовки структурних частин магістерської дипломної роботи
«ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ ІЗ ЙОГО НАЗВОЮ», «ВИСНОВКИ»,
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкуються
великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються
малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці
заголовка не ставлять.
У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і підрозділу.
Назви розділів і параграфів у змісті й тексті мають бути однаковими, сторінки
реферату, відгуку наукового керівника та внутрішню і зовнішню рецензії не
нумерують. Першу сторінку змісту розташовують на аркуші із рамкою.
Зразок такого аркуша поданий в додатку 11.
Вступ, кожний розділ, висновки і список літератури починаються з
нової сторінки, а наступний підрозділ - одразу після закінчення
попереднього.
Розділи, підрозділи, пункти й підпункти слід нумерувати арабськими
цифрами та друкувати з абзацу.
Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за
винятком додатків (1, 2, 3 і т. ін.).
Номер підрозділу або пункту включає номер розділу і порядковий
номер підрозділу або пункту, відокремлені крапкою (1.1, 1.2 і т. ін.).
Номер підпункту включає номери розділу, підрозділу, пункту і
порядковий номер підпункту, відокремлені крапкою (1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1 3 і
т. д.).
Якщо текст поділяють тільки на пункти, то їх слід нумерувати (за
винятком додатків) порядковими номерами в межах усього тексту.
Заголовки
Розділи, підрозділи повинні мати заголовки, що чітко й коротко
відображають їхній зміст.
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Заголовки розділів, підрозділів і пунктів слід друкувати з абзацу з
великої літери без крапки в кінці та без підкреслень.
Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою.
Переліки
У тексті пунктів або підпунктів можуть бути переліки. Перед кожною
позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхідності послатися в тексті
на один із переліків) малу літеру, після якої ставлять дужку. Для подальшої
деталізації переліку необхідно використовувати арабські цифри, після яких
ставлять дужку.
Приклад
а)_______________________________________________________
б)_______________________________________________________
1)__________________________________________________
2)__________________________________________________
в)_______________________________________________________
Таблиці
Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівнювання
показників. Назва таблиці (при їх наявності) має точно і стисло відображати її
зміст. Назву слід розміщувати над таблицею. У випадку перенесення частини
таблиці на наступну або інші сторінки, назву ставлять тільки над першою
частиною таблиці.
Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць.
Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими
цифрами наскрізно.
Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими
цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку.
Якщо в тексті роботи є тільки одна таблиця, то її позначають «Таблиця
1» або «Таблиця В. 1», якщо таблицю наведено в додатку В.
Допускається нумерація таблиці в межах розділу. У цьому випадку
номер таблиці складатиметься з номера розділу і порядкового номера таблиці,
відокремлених крапкою.
На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються зі слова
«таблиця» із зазначенням її номера.
Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери,
підзаголовки стовпців - з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з
великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і
підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців
друкують в однині.
Таблиці по периметру, як правило, обмежують лініями.
Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і стовпців діагональними
лініями не допускається.
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Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки і стовпці
(графи) таблиці, можна не креслити, якщо брак таких не ускладнює
користування таблицею.
Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці.
За необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків
стовпців.
Головку таблиці треба відокремлювати лінією від тексту таблиці.
Таблицю (залежно від її розміру) розміщують під текстом з першим
посиланням на неї або на наступній сторінці, а за необхідності - у додатку до
роботи.
Допускається розміщення таблиці вздовж довшого боку аркуша.
Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю
ділять на частини, які розміщують одна під одною або поряд, при цьому в
кожній частині таблиці повторюють її головку й боковик.
У разі поділу таблиці на частини допускається її головку або боковик
заміняти відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому нумерують
арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.
Слово «Таблиця» зазначають один раз ліворуч над першою частиною
таблиці, над іншими частинами друкують слова «Продовження таблиці» або
«Закінчення таблиці» із зазначенням номера (позначення) таблиці.
Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження буде на
наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію,
що обмежує таблицю, не креслять.
Обов’язковим показником таблиці повинна бути одиниця виміру.
Графічний матеріал
Графічний матеріал - рисунки (схеми, діаграми і т. ін.) розміщують у
тексті для встановлення властивостей або характеристик об'єкта, а також для
кращого розуміння змісту тексту. На графічний матеріал мають бути
посилання в тексті.
Графічний матеріал треба розмістити безпосередньо після тексту, в
якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за
необхідності - у додатку.
За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні
дані. Слово «рисунок» і назву подають після пояснювальних даних.
Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід
нумерувати арабськими цифрами наскрізно. Якщо рисунок один, його
позначають «Рис. 1».
Дозволяється нумерація графічного матеріалу в межах розділу. Номер
рисунку складається в цьому разі з номерів розділу та порядкового номера
рисунку, відокремлених крапкою (Рис. 1.1).
Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією
арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (Рис.
В.З).
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Рисунок (діаграму, схему і т ін.), як правило, слід виконувати на одній
сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, дозволяється
переносити його на інші сторінки. При цьому тематичну назву розміщують
на першій сторінці, пояснювальні дані - на кожній сторінці і під ними
друкують «Рис. ..., аркуш ...», якщо є кілька рисунків, і «Рис. 1, аркуш...»,
якщо є один рисунок.
Формули
Формули за винятком тих, які є в додатках, мають нумеруватися
наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які друкують на рівні формули
праворуч у круглих дужках. Одну формулу позначають (1).
Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках.
Приклад:
...у формулі (1).
Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах
кожного додатка з додаванням перед цифрою позначення додатка.
Приклад:
...у формулі (В. 1).
Можлива нумерація формул у межах розділу. У цьому разі номер
формули складається з номера розділу і порядкового номера формули,
відокремлених крапкою.
Приклад:
(3.1), (3.3).
У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати
позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими
документами.
Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули,
якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під
формулою.
Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій
послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення
має починатися словом «де».
Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом,
відокремлюють комою.
Правила цитування та посилання на використані джерела
При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на
джерела, матеріали з яких наводяться в дипломній роботі або на ідеях і
висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких
присвячена дипломна робота. Такі посилання дають змогу відшукати
документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа,
дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст,
мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш
ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал,
який не входить до останнього видання.
12

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових
статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні
необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з
джерела, на яке дано посилання в дипломній роботі.
Посилання додаються одразу після закінчення цитати у квадратних
дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та
відповідна сторінка джерела (наприклад [4, с. 35]), або під текстом цієї
сторінки у вигляді виноски, в якій указують прізвище та ініціали автора,
назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку.
Додатки
Матеріал, що доповнює положення змісту дипломної роботи,
допускається розміщати в додатках. Додатками можуть бути: графічний
матеріал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів і програм
задач, що розв'язуються на ЕОМ і т. ін.
Додатки можуть бути обов'язковими та інформаційними. Інформаційні
додатки можуть бути рекомендованого або довідкового характеру.
Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи
з А, за винятком літер І, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують
літеру, що позначає його послідовність.
Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за
винятком літер І та О.
У разі повного використання літер української та латинської абеток
допускається позначення додатків арабськими цифрами.
Якщо у роботі один додаток, то він позначається як «Додаток А».
Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі в
середині сторінки слова «Додаток» і його позначенням. Додаток повинен
мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери
окремим рядком.
Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи,
підрозділи, пункти, підпункти.
Запозичена з літературних чи статистичних джерел інформація
(формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує обов'язкових
посилань (у квадратних дужках) на порядковий номер джерела у списку
використаної літератури та номери сторінок, з яких узято інформацію.
Література подається в такій послідовності:
1) Закони України;
2) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;
3) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською
або російською мовами;
4) наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними
мовами.
Дипломну магістерську роботу оправляють у тверду палітурку.
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4. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Виконання дипломної роботи складається з таких основних етапів:
1) визначення напряму дослідження;
2) вибір і затвердження теми та плану дипломної роботи (зразок заяви дод.1);
3) проведення досліджень і написання роботи;
4) оформлення дипломної роботи;
5) підготовка до публічного захисту і захист роботи.
Графік виконання дипломної роботи затверджується на початку
навчального року, контролюється науковим керівником і кафедрою. За
порушення графіка студент може бути недопущений до захисту дипломної
роботи.
Визначення напряму дослідження
Визначення напряму дослідження здійснюється, виходячи з наукових
інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри, замовлень
підприємств тощо.
Вибираючи напрям дослідження, доцільно користуватися запропонованим переліком тем, проте він не є обов'язковим і може
уточнюватись або доповнюватись за бажанням студента та його наукового
керівника.
Вибір і затвердження теми та плану дипломної роботи
Тема магістерської дипломної роботи повинна бути актуальною, мати
теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану та
перспективам розвитку бухгалтерського обліку і аудиту, економічної науки і
господарської практики.
Тема магістерської дипломної роботи вибирається студентом та
оформляється заявою на ім’я завідувача кафедри за зразком, поданим в дод.1.
Тема роботи має бути погоджена як з випускною кафедрою, так і з
організацією, на матеріалах якої вона буде виконуватися.
Обираючи тему, слід ураховувати її актуальність для організації,
можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних,
статистичних),
проведення
власних
спостережень,
розрахунків,
експериментів, наявність літературних джерел, власні напрацювання.
Обов'язковою вимогою до магістерської дипломної роботи є її
корисність і практична цінність. Вона має бути написана на матеріалах
конкретного господарюючого суб’єкта.
Студенти денної форми навчання проходять переддипломну практику
за направленнями випускної кафедри; матеріали для аналітичної частини
роботи вони одержують за місцем практики.
Студенти заочної форми навчання одержують матеріали для
аналітичної частини дипломної роботи в основному за місцем своєї роботи.
Виконання магістерської дипломної роботи на абстрактну тему без
використання й аналізу матеріалів, що характеризують діяльність
конкретного господарюючого суб’єкта, не допускається.
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Пропозиції щодо вибору теми магістерської дипломної роботи студент
спочатку обговорює з науковим керівником від кафедри. За поданням
наукових керівників кафедра розглядає пропозиції студентів і після їх
схвалення готує проект відповідного наказу. При виборі теми і базового
підприємства бажано орієнтуватися переважно на галузь залізничного
транспорту.
Закріплення за студентом теми магістерської дипломної роботи
оформляється наказом ректора ДЕТУТ не пізніше ніж за півроку до
закінчення навчання за магістерською програмою. Цим самим наказом
призначаються наукові керівники магістерських дипломних робіт.
Обов'язки наукових керівників
— консультування студентів з питань вибору теми роботи і методів її
дослідження, розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки
окремих розділів;
— видача студентові завдання на дипломну роботу із зазначенням термінів
виконання кожного розділу (календарного плану);
— контроль за дотриманням студентом календарного плану підготовки
магістерської роботи;
— контроль за якістю дипломної роботи;
— підготовка відгуку про дипломну роботу з ґрунтовною характеристикою її
якості згідно з структурою критеріїв оцінки.
План дипломної роботи повинен відповідати темі дослідження, мати
чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та проектної
частин. При розробці та обговоренні плану дослідження необхідно скласти
поетапний календарний план написання дипломної роботи згідно із
прийнятим на кафедрі порядком. Невиконання графіку та систематичне
відхилення від порядку є підставою для недопущення студента до захисту
дипломної роботи.
Проведення досліджень і написання роботи
Головним завданням цього етапу є написання тексту дипломної роботи
відповідно до затверджених теми та плану. Студент має ґрунтовно
ознайомитись з теоретичними засадами обраної проблематики, на підставі
аналізу літературних джерел узагальнити існуючі підходи та обґрунтувати
методичний фундамент своїх досліджень. За допомогою цього
інструментарію та загальновідомих сучасних прийомів і методів аналізу
проводиться діагностика об'єкта дослідження під кутом зору обраної теми та
визначаються наявні проблеми і причини їх виникнення. Це, у свою чергу, є
основою для розробки і обґрунтування альтернативних пропозицій щодо
усунення проблем і визначення найбільш доцільного способу їх вирішення в
умовах конкретного підприємства. В ході реалізації цього етапу робота з
літературними джерелами ведеться паралельно з дослідженнями на
підприємстві, окремі аспекти дипломної роботи можуть уточнюватися або
коригуватися.
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Підготовка до захисту дипломної роботи
Згідно з календарним планом студент зобов'язаний подавати дипломну
роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені
строки. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання
роботи керівник магістерської програми, за поданням наукового керівника
дипломної роботи, має право звернутися до ректора з пропозицією
відрахувати студента з магістратури як такого, що не виконує навчальний
план.
Після завершення написання роботи та її перевірки викладачем, що
здійснює контроль за правильністю оформлення (нормоконтроль), студент
подає дипломну роботу науковому керівникові для одержання від нього
письмового відгуку з оцінкою дипломного дослідження. Зразок направлення
роботи на захист із відгуком наукового керівника наведено в додатку 2.
Зразок відгуку внутрішнього рецензента подано в дод.3.
Магістерська дипломна робота, підписана автором, з письмовим
відгуком наукового керівника подається завідувачу кафедри.
Завідувач кафедри вирішує питання про допуск студента до захисту,
роблячи відповідний запис на титульному аркуші дипломної роботи.
У разі невідповідності магістерської дипломної роботи вимогам даних
рекомендацій завідувач кафедри може не допустити студента до захисту
дипломної роботи.
Рішення завідувача кафедри щодо недопущення студента до захисту
має бути затверджене на засіданні кафедри та подане ректорату ДЕТУТ.
Зовнішню рецензію на дипломну роботу може зробити
висококваліфікований фахівець, який спеціалізується на розв'язанні проблем,
споріднених з темою роботи. В цьому випадку кафедра орієнтується на
отримання рецензії насамперед від керівника дипломної роботи від
підприємства, де студент проходив переддипломну роботу.
Зовнішня рецензія має містити ґрунтовний аналіз і диференційовану
оцінку якості магістерської дипломної роботи. Зразок структури зовнішньої
рецензії вміщено в додатку 4.
Порядок захисту дипломної роботи
Порядок захисту магістерської дипломної роботи встановлюється
«Положенням про державні екзаменаційні комісії» та цими Методичними
вказівками.
Студент готує до захисту реферат та ілюстративний матеріал: таблиці,
графіки, діаграми, рисунки.
Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути стислим,
конкретним, з використанням ілюстративних матеріалів. Головне
призначення таких матеріалів - детально та наочно проілюструвати ті чи інші
твердження автора. Ілюстративні матеріали рекомендується, як мінімум,
розташувати на шести аркушах та охоплювати такі матеріали:
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- характеристика об’єкта дослідження (основні засоби, матеріальні
ресурси, системи оплати праці, грошові потоки, показники
господарської і фінансово-економічної діяльності);
- характеристика господарюючого суб’єкта, де студент проходив
переддипломну практику (нормативно - правова оцінка, структура,
завдання, основні показники діяльності не менше, ніж за 3 роки
тощо);
- організаційні питання обліку, аналізу та аудиту із досліджуваного
об’єкта;
- кореспонденція рахунків із досліджуваної теми;
- схема аудиторської перевірки досліджуваного об’єкта;
- комп’ютеризація обліку, аналізу і аудиту досліджуваної теми.
При захисті дипломної роботи необхідно вчасно посилатися на
відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.
Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:
— актуальність теми;
— структуру роботи;
— об'єкт дослідження;
— висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх
ефективності (рекомендується витратити не менше 70% часу, відведеного для
доповіді).
Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та
висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його
думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана
соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів, де і коли
студентом опубліковані матеріали дипломного дослідження.
Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко
пояснюючи його зміст.
Члени ДЕК, що присутні на захисті, можуть ставити випускнику
запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції.
Після відповіді на запитання слово надається рецензенту або
зачитується його рецензія. На зауваження рецензента випускник повинен
дати аргументовану відповідь. Після цього слово надається науковому
керівникові для характеристики й оцінки роботи.
Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо
відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо
використання пропозицій автора.
Загальний час захисту дипломної роботи не повинен перевищувати 20
хвилин у середньому на одного студента.
Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК
виноситься її рішення. У разі незгоди між членами ДЕК думка голови є
вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той самий день.
Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки,
відраховуються з університету, отримуючи академічну довідку. До
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повторного захисту магістерська дипломна робота може бути подана
протягом трьох років після закінчення навчання в університеті. Після захисту
магістерська дипломна робота передається на зберігання в архів університету.
5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцінку
магістерської дипломної роботи визначає державна екзаменаційна комісія. Її
рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників
якості дипломної роботи:
Змістовні аспекти роботи:
• актуальність обраної теми дослідження,
• спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
• відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;
• широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;
• наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
• рівень обґрунтування запропонованих рішень;
• ступінь самостійності проведення дослідження;
• розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.
Якість захисту роботи:
• уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати
дослідження;
• здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
• загальний рівень підготовки студента;
• володіння культурою презентації.
Основні умови одержання оцінки
Відмінно. Дипломна робота є бездоганною: містить елементи новизни,
має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі
знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів
ДЕК правильні і стислі.
Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки
непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений
аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо
використані інформаційні матеріали організації-замовника, мають місце
окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена
вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні,
оформлення роботи в межах вимог.
Задовільно. Тема дипломної роботи в основному розкрита, але мають
місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи,
теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка
відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір
інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований,
заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані
непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь
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прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або
повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.
Незадовільно. Нечітко сформульована мета магістерської роботи.
Розділи погано пов'язані між собою. Тема не розкрита. Відсутній критичний
огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає
описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з
аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення
роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на
запитання членів ДЕК неточні або неповні.
Дипломна роботи до захисту не допускається. Подана науковому
керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з
порушенням строків, установлених календарним планом. Написана на тему,
яка своєчасно не була затверджена наказом по університету. Виконана не
самостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє економічне
обґрунтування пропонованих заходів. Не оправлена у тверду палітурку,
недбало оформлена, написана нерозбірливим почерком.
6. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ
1. Організаційно-методологічні аспекти обліку, контролю та аналізу в умовах
ринкової економіки.
2. Концептуальні напрями вдосконалення обліку, аналізу та аудиту.
3. Форми (системи) бухгалтерського обліку та вплив їх на формування
управлінської інформації на підприємстві.
4. Удосконалення інформаційних систем обліку, аудиту та аналізу.
5. Інформаційні системи бухгалтерського обліку в умовах використання
обчислювальної техніки.
6. Методологічні та практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту діяльності
підприємств залізничного транспорту.
7. Методологічні аспекти обліку, аналізу та аудиту діяльності акціонерних
товариств.
8. Організація і методика обліку, аналізу та аудиту показників діяльності
малих підприємств.
9. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій
господарюючого суб’єкта
10. Організаційні аспекти обліку, аналізу та аудиту показників діяльності
холдингових компаній.
11. Методика і організація обліку, аналізу та аудиту показників діяльності
товариств з обмеженою відповідальністю.
12. Методика і організація обліку власного капіталу та аналізу ефективності
його використання в господарській діяльності підприємства.
13. Організаційно-методологічні принципи обліку активів підприємства в
умовах інфляції та аналіз її впливу на оцінку майна підприємства.
14. Організація та методика обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати
праці господарюючого суб’єкта.
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15. Теоретичні та практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту розрахунків з
дочірніми підприємствами.
16. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом
і позабюджетними фондами.
17. Критична оцінка стану обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій
господарюючого суб’єкта.
18. Методика і організація обліку, аналізу та аудиту вексельних операцій у
системі розрахунків підприємства.
19. Організація та методологія обліку, аналізу та аудиту операцій з цінними
паперами.
20. Критична оцінка організації і методології обліку, аналізу та аудиту
реалізації продукції (товарів, послуг).
21. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту імпортно-експортних
операцій.
22. Особливості відображення в бухгалтерському обліку та способи
формування і аналізу витрат основних видів діяльності залізничного
транспорту України.
23. Методичні аспекти аналізу та аудиту звітності підприємства про фінансові
результати діяльності.
24. Методика і організація складання консолідованої фінансової звітності,
аналіз її показників.
25. Методика та організація обліку, аудиту та аналізу витрат звичайної
діяльності на підприємстві.
26. Методика та організація складання балансу, його аналізу та аудиту.
27. Організація внутрішньовиробничого обліку, аналізу та контролю.
28. Теоретичні й практичні аспекти методів обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг).
29. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту прямих матеріальних
витрат господарюючого суб’єкта.
30.Методика та організація обліку, аналізу і аудиту прямих витрат на оплату
праці.
31. Методика та організація удосконалення обліку, аналізу й аудиту діяльності
допоміжних виробництв.
32. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту витрат підприємства за
економічними елементами.
33. Методика та організація удосконалення обліку, аналізу та аудиту
накладних витрат.
34. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту нематеріальних активів
господарюючого суб’єкта.
35.Методика та організація обліку, аналізу та аудиту в умовах управління за
відхиленнями.
36. Організаційні аспекти обліку, аналізу та аудиту за центрами витрат і
центрами відповідальності.
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37. Методологічні аспекти обліку, аналізу та аудиту формування статутного
капіталу на підприємствах.
38. Методологія обліку та аудиту виробничих запасів, аналіз їхнього
використання в умовах АРМ - бухгалтера.
39. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту наявності і руху
основних засобів з використанням ПЕОМ.
40. Організація та методика удосконалення обліку, аналізу та аудиту
амортизаційних відрахувань.
41. Методика та організація зведеного обліку витрат, аналіз та аудит
собівартості продукції.
42. Методологія й організація обліку, аналізу та аудиту наявності і руху
основних засобів.
43. Методологія та організація обліку, аналізу та аудиту готової продукції
(виконаних робіт та послуг) на підприємстві з використанням ПЕОМ.
44. Організація та методика обліку, контролю та аудиту грошових коштів
підприємства та аналіз грошових потоків.
45. Використання даних бухгалтерського і статистичного обліків та контролю
для прийняття управлінських рішень.
46. Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності про рух
грошових коштів.
47. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту зовнішньоекономічної
діяльності господарюючого суб’єкта.
48. Методологія та організація обліку, аналізу та аудиту процесів ліквідації та
банкрутства підприємств.
49. Методологія та організація обліку, аналізу та аудиту використання
виробничих матеріальних запасів.
50 Методика та організація обліку, аналізу та аудиту фінансових інвестицій.
51. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту наявності і руху товарів
в умовах використання ЕОМ.
52. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків із
покупцями та замовниками.
53 Методика та організація обліку, аналізу і аудиту готової продукції
господарюючого суб’єкта.
54. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту власного капіталу
господарюючого суб’єкта.
55. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту фінансових результатів
діяльності господарюючого суб’єкта.
56. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту вексельних операцій
господарюючого суб’єкта.
57. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту показників діяльності
акціонерних товариства.
58. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту розрахункових операцій
господарюючого підприємства.
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59. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту лізингових операцій
господарюючого суб’єкта.
60. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту ремонту основних засобів
господарюючого суб’єкта.
61. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту операцій з цінними
паперами.
62. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту операцій із іноземною
валютою господарюючого суб’єкта.
63. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту інвестицій
господарюючого суб’єкту.
64. Методика та організація обліку, аналізу і аудиту орендних операцій
господарюючого суб’єкта.
65. Облік, аналіз і аудит експлуатаційних витрат і калькулювання собівартості
перевезень вантажів на залізничному транспорті.
66. Облік, аналіз і аудит експлуатаційних витрат і калькулювання собівартості
перевезень пасажирів на залізниці.
67. Облік, аналіз і аудит та облікова політика на залізниці.
68. Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності залізниці (дирекції
залізничних перевезень).
69. Облік, аналіз і аудит використання основних засобів локомотивного депо.
70. Облік, аналіз і аудит використання основних засобів вагонного депо.
71. Облік, аналіз і аудит виробничо-фінансової діяльності дирекції
залізничних перевезень.
72. Облік, аналіз і аудит виробничо-фінансової діяльності пасажирської
залізничної станції.
73. Облік, аналіз і аудит виробничо-фінансової діяльності вантажної
залізничної станції.
74. Облік, аналіз і аудит показників використання рухомого складу залізниці
та їх впливу на продуктивність праці і собівартість перевезень вантажів і
пасажирів.
75. Бухгалтерський і статистичний обліки та аналіз і аудит приміських
пасажирських залізничних перевезень.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Зразок заяви студента на затвердження теми дипломної роботи та
наукового керівника

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
«Облік і аудит»
_______________
Ю.М.Цвєтов
25 вересня 201_ року

Завідувачу кафедри
«Облік і аудит»
д.е.н., професору
Цвєтову Ю.М.
студента магістратури
Коваленка С.І.

Заява
Прошу затвердити мені тему магістерської дипломної роботи
«Методика та організація обліку, аналізу та аудиту руху основних
засобів господарюючого суб’єкта» на прикладі Локомотивного депо
Київ-пас. та затвердити науковим керівником доктора економічних
наук, професора (доцента) Самійленка С.В.

С.І. Коваленко
20 вересня 201_ року
УЗГОДЖЕНО:
Керівник дипломної роботи
_______________________
(підпис керівника)
24 вересня 201_ року
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Додаток 2
Зразок Направлення магістерської дипломної роботи на захист
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТУ
ГОЛОВІ
ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № _____
Направляється студент __________________________________до захисту
(прізвище, ім’я та по-батькові)
Дипломної роботи_________________________________________________
(найменування теми)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Карта суспільної діяльності, карта науково-дослідної діяльності, навчальна
карта студента, витяг з обліково-екзаменаційних відомостей, дипломна
робота та рецензії додаються.
Декан факультету_________________
Довідка про успішність
____________________ за період навчання на факультеті_______________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

_______________________________________________________________
з ______ року по ______ рік повністю виконав(ла) навчальний план
спеціальності з такими оцінками: відмінно ___%, добре _%, задовільно __%.
Методист факультету____________
ВИСНОВОК КЕРІВНИКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Студент(ка) ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Керівник_____________________________________
ВИСНОВОК КАФЕДРИ ПРО ДИПЛОМНУ РОБОТУ
Дипломну роботу переглянуто. Студент _____________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові)

може бути допущений до захисту цієї роботи в Державній екзаменаційній
комісії.
Зав. кафедри «Облік і аудит»
(найменування)

_______________ ______________________ «__»________ 201_ р.
(підпис)

(прізвище, ім’я та по-батькові)
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Додаток 3
Форма відгуку рецензента університету
ВІДГУК
на магістерську дипломну роботу
студента___________________________________________________
(прізвище, ім’я)

на тему____________________________________________________
(назва теми)

Відгук рецензента пишеться у довільній формі. У ньому визначають:
- актуальність теми;
- ступінь наукового і практичного значення праці;
- рівень підготовки дипломника до виконання професійних
обов’язків;
- ступінь самостійності у виконанні дипломної роботи;
- новизну поставлених питань та оригінальність їх вирішення;
- вміння використовувати літературу;
- ступінь оволодіння методами дослідження;
- повноту та якість розробки теми;
- логічність, послідовність, аргументованість, літературну грамотність
викладеного матеріалу;
- можливість практичного застосування дипломної роботи або
окремих її частин;
- висновок про те, якою мірою вона відповідає вимогам, що
ставляться перед дипломними кваліфікаційними роботами.
Загальна оцінка магістерської дипломної роботи та висновки щодо
рекомендації до захисту в ДЕК.
Рецензент
_________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи науковий ступінь, вчене звання)

___________________

____________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

“______”_______________________201___р.
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Додаток 4
Зразок форми зовнішньої рецензії
РЕЦЕНЗІЯ
на магістерську дипломну роботу
студента ДЕТУТ____________________________________________
(прізвище, ініціали)
(назва теми)
___________________________________________________________________________

1 Актуальність теми
___________________________________________________________
2. Наукова новизна
___________________________________________________________
3. Якість проведеного аналізу проблеми
___________________________________________________________
4. Практична цінність висновків і рекомендацій
___________________________________________________________
5. Наявність недоліків
___________________________________________________________
6. Загальний висновок і оцінка магістерської дипломної роботи
___________________________________________________________
Рецензент________________
(посада)

___________________________
(місце роботи)

_________________

_________________________

(підпис)

Печатка

(ініціали, прізвище)

“____”______________ 201__ р.
(дата)
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Додаток 5
Зразок 1 Змісту магістерської дипломної роботи
Методологія і організація обліку, аналізу та аудиту грошових коштів
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Науково-теоретичні та методологічні основи бухгалтерського
обліку, аналізу та аудиту грошових коштів.
1.1. Рух грошових коштів – основа функціонування національної економіки.
1.2. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту
і звітності із руху грошових коштів .
1.3.Науково-теоретичні

та

методологічні

основи

удосконалення

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту руху грошових коштів.
РОЗДІЛ 2. Фінансово-економічні показники та організаційно-технічна
характеристика господарюючого суб’єкта, на базі якого підготовлена
дипломна робота.
2. l. Організаційно-правові засади та економічний аналіз показників
діяльності господарюючого суб’єкта
2.2. Методи економічного аналізу обсягів і динаміки грошових коштів
2.3. Багатофакторний економічний аналіз обсягів, динаміки і структури
грошових коштів та управління грошовими потоками господарюючого
суб’єкта
РОЗДІЛ 3. Науково-практичні проблеми методології та організації обліку,
аналізу, аудиту та звітності із руху грошових коштів
3.1. Методологія і організація бухгалтерського обліку, звітності і аудиту
грошових коштів.
3.2.Структура

та

взаємозв'язок

складових

грошових

коштів

та

їх

відображення у звітності.
3.3. Комп’ютеризація обліку, аналізу та аудиту надходження, розподілу та
використання грошових коштів
ВИСНОВКИ
СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
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Додаток 6
Зразок 2 Змісту магістерської роботи за темою „Облік, аналіз
та аудит необоротних активів"
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. необоротні активи як економічна категорія, об'єкт обліку,
аналізу, аудиту і звітності
1.1. Необоротні активи в системі кругообороту капіталу
підприємства
1.2. Методологія та організація обліку, аналізу, аудиту та звітності із руху
необоротних активів
1.3. Удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку,
аналізу та аудиту необоротних активів
РОЗДІЛ 2. фінансово - економічні показники та організаційно технічна характеристика господарюючого суб'єкта, на базі якого
підготовлена дипломна робота
2.1. Організаційно-правові засади діяльності господарюючого суб’єкта
2.1. Аналіз
фінансово-економічних
показників
діяльності
господарюючого суб’єкта
2.2. Аналіз структури та ефективності використання необоротних
активів
РОЗДІЛ 3. науково-практичні питання обліку, аналізу і аудиту
формування і використання необоротних активів
3.1. Характеристика організації і методології необоротних активів
господарюючого суб’єкта
3.1. Факторний аналіз та оцінка формування і використання
необоротних активів
3.2. Основні резерви підвищення ефективності використання
необоротних активів
3.4. Напрями удосконалення методів і процедур аудиту необоротних
активів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
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Додаток 7
Зразок форми титульного аркуша дипломної роботи

Міністерство інфраструктури України
Державний економіко - технологічний університет транспорту
Факультет економіки й менеджменту
Кафедра “Облік і аудит”
Робота допущена до захисту в ДЕК
Завідувач кафедри, професор
__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
_______________________________________
(підпис)
“____” ___________________201_ р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
студента _________________________________________________________
спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”, __________ форми навчання

Науковий керівник_______________________________________
___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання )

Київ 201__
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Додаток 8
Зразок оформлення реферату дипломної роботи
РЕФЕРАТ
магістерської дипломної роботи на тему
________________________________
__________________________________________________________________
_
Дипломна робота містить ____сторінок, ____таблиць, ____ рисунків,
список літератури з ____найменувань, ____додатків.

Об'єктом дослідження є методика і організація бухгалтерського
обліку і аудиту та економічного аналізу стану і руху основних засобів
на підприємстві ……
Метою дипломної роботи є вивчення існуючої на підприємстві
системи бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту стану й руху
основних засобів, відпрацювання рекомендацій щодо їх удосконалення
та підвищення ефективності їх використання.
Результатом дослідження є пропозиції автора щодо
удосконалення первинного обліку, аналітичного і синтетичного
бухгалтерського обліку, бухгалтерських регістрів, широкого
впровадження комп’ютерних технологій ведення бухгалтерського
обліку, аудиту та економічного аналізу руху та використання основних
засобів.
За результатами дослідження сформульовані наукові рекомендації
щодо зазначених проблем.
Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні
системи обліку, аудиту і аналізу на підприємствах галузі ____ та інших
підприємствах України
Визначальні слова (до 10 слів великими літерами).
Рік виконання дипломної роботи ...
Рік захисту роботи ...
Студент __________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Підпис студента_______________________________________
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Додаток 9
Приклади оформлення бібліографічного
опису у списку джерел, використаних у дипломній роботі
(підстава: Форма 23 із наказу ВАК України від 26.01.2008 р. № 63 [Бюлетень
ВАК № 3, 2008р. с.9-13])
Характеристика Приклади оформлення
джерела
Книги
1. Коренівський
Д.
Г. Дестабілізуючий
ефект
Один автор
параметричного білого шуму в неперервних та дискретних
динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К.: Інститут
математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування)
(Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).
2. Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія
Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. кіл: Ін-т соц.
іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України; т.1)
Два автори
1.
Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної
місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх.док./ І. Матяш,
Ю. Мушка. – К.: Києво - Могилян. акад.,2005. – 397, [1]с. –
(Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична»;
вип..1)
2.Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З.В.
Ромовська, Ю.В. Черняк. К.: Прецедент, 2006. – 93 с. –
(Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до
складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю; вип.. 11).
3. Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та
композиційних
матеріалів:
підруч.
[для
студ.вищ.навч.закл] / О.В.Суберляк, П. І. Баштанник. –
Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.
Три автори
1.
Акофф Р.Л. Идеальное проектирование: как
предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание
будущего организации / Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эдисон
Г.Д.; пер.с англ. Ф.П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс
Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.
Чотири автори 1.
Методика нормування ресурсів для виробництва
продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко
М.Ф., Лобастов І.В., Нечипурук А.А.]. – К.: НДІ
«Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с. – (Бібліотека
спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
Без автора
1.Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря /
[авт..тексту В.Клос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані
світу).
2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма:
антологія / [упорядкув., ст..пер. і прим. В.О.Шевчук].- К.:
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Багатотомний
документ

Матеріали
конференцій,
з’їздів

Словники

Законодавчі та
нормативні
документи

Електронні
ресурси

Грамота, 2007. – 638, [1] с.
1.Історія Національної академії наук України, 1941-1945 /
[упоряд. Л.М. Яременко та ін..]. – К.: Нац. б-ка України ім..
В.І.Вернадського, 2007 – (Джерела з історії науки в Україні).
Ч.2 : Додатки – 2007. – 573, [1] с.
2.Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.]. –
Житомир: Полісся, 2006 – (Науково-документальна серія
книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол.:
Тронько П.Т. (голова) [та ін..]. Кн.1 / [обл..редкол. :
Синявська І.М. (голова) та ін..].- 2006. – 721, [2] с.
1.Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування
агропромислового комплексу: матеріали Всеукр.конф.
молодих учених – аграрників [«Молодь України і аграрна
реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр.
політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. –
Х.:Харк. держ. аграр. Ун-т ім.. В.В. Докучаєва, 2000. – 167
с.
2. Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук.
праць за матеріалами між нар.наук.-практ. конф., 27-28
берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ.податк.
адмін.. України [та ін.]. – К.: КНЕУ: Акад. ДПС України,
2001. – 452 с.
1 Географі: словник довідник/ [авт.. – уклад. Ципін В.Л.]. –
Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с.
2.Європейський Союз: словник-довідник / [ред. упоряд.
М.Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: КІС, 2006. – 138 с.
1.Кримінально-правовий кодекс України: за станом на 1
груд. 2005 р./ Верховна Рада України. - Офіц. видан. – К.:
Парлам. вид.-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних
видань).
2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних
пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових
електростанцій: СОУ- Н ЕЕ 39.501: 2007. – Офіц.вид. – К.:
ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74
с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України.
Інструкція).
1.Богомольний Б.Р.Медицина екстремальних ситуацій
[Електронний ресурс] :навч. посібн. для студ. мед.внзів ІІІІV рівнів акредитації. / Б.Р. Богомольний, В.В.Кононенко,
П.М.Чуєв. – 80 Min / 700 MB/ Одеса: Одес.мед.ун-т, 2003. –
(Бібліотека студента-медика) – 2 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см. – Система вимоги: Pentium; 32 Mb RAM;
Windows 95, 98, 2000,XP; MS WORD 97-2000.
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Додаток 10
Форма завдання на дипломну роботу
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО - ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТУ
Факультет економіки і менеджменту
Кафедр “Облік і аудит”
Затверджую:
Завідувач кафедри “Облік і аудит”
___________________________
___________________________
“___”____________ 201_р.
ЗАВДАННЯ НА МАГІСТЕРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Студенту магістратури спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”
__________________________________________________________________
__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Тему дипломної роботи затверджено наказом ректора
№_______ від “____” ___________________201___р.
Дипломна робота виконується на матеріалах
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Вихідні дані для роботи_____________________________________________
__________________________________________________________________
Перелік питань, що підлягають розробці________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Перелік демонстраційних таблиць _____________________________________
__________________________________________________________________
Термін подання завершеної роботи на кафедру
___________________________
Завдання видав:
Науковий керівник___________________________
____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, вчене звання, підпис)

Завдання видано “__”______________201_ р.
Завдання одержав:
Студент ________________________________
(прізвище, підпис)
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Продовження додатка 10
Календарний план виконання дипломної роботи
№ пор.

1.

Назва етапів дипломної роботи, орієнтовна їх
питома вага

Термін
виконання
етапів, здачі їх
керівнику

Примітка

Написання дипломної роботи:
Вступ (2%)
1-й розділ (30%)
2-й розділ (35%)
3-й розділ (30%)
Висновки і рекомендації (3 %)

2.

Підготовка плакатів

3.

Написання доповіді (виступу) в ДЕК

4.

Захист дипломної роботи перед ДЕК

Студент – дипломник ___________________________/___________________/
(підпис)

(прізвище, ініціали)

Керівник роботи _____________________________/_____________________/
(підпис)

(прізвище, ініціали)
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Додаток 11 Зразок сторінки змісту із рамкою

Зм.

Арк

№
докум.

Підпис

Дата

Розробив

Літ.

Перевірив
Нормоконтр.
Затверджую
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Лист

Листів

Навчально-методичне видання

Юрій Михайлович Цвєтов, Микола Савович Стасишен, Ісаак Мойсейович
Гойхман, Олена Олександрівна Гладчук, Оксана Михайлівна Петрик, Ольга
Василівна Ярмоліцька

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
для студентів напряму 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.050106
“Облік і аудит” стаціонарної і заочної форм навчання

Відповідальний за випуск Стасишен М. С.

Редактор Л.В.Пономаренко
Підписано до друку 2011 р. Формат паперу 60х84/16, папір для тиражувальних апаратів.
Друк - ризографія. Замовлення № , наклад 150 примірників ___________
Надруковано у друкарні видавництва Державного економіко - технологічного університету
транспорту, 03049, м. Київ, вул. М.Лукашевича, 19
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