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Загальна інформація 

 

Викладачі Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович (д.е.н., професор),  

Мороз Юлія Юзефівна (д.е.н., професор), 

Малюга Наталія Михайлівна (д.е.н., професор),  

Суліменко Лариса Антонівна (к.е.н., професор), 

Гайдучок Тетяна Станіславівна (к.е.н., доцент), 

Савченко Наталія Миколаївна (к.е.н., доцент), 

Ярмолюк Олена Феліксівна (к.е.н., доцент), 

Дмитренко Ольга Миколаївна (к.е.н., доцент), 

Цегельник Ніна Іванівна (к.е.н., ст. викладач) 

Профайл 

викладачів 

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  

Мороз Ю.Ю. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/chief-booa)  

Малюга Н.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna)  

Суліменко Л.А. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/sulimenko-larisa-antonivna) 

Гайдучок Т.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/sklad-booa/gajduchok-tetyana-stanislavivna)  

Савченко Н.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/savchenko-nataliya-mikolajivna) 

Ярмолюк О.Ф. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/yarmolyuk-olena-feliksivna) 

Дмитренко О.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/dmitrenko-olga-mikolajivna)  

Цегельник Н.І. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Цаль-Цалко Ю.С. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926) 

Мороз Ю.Ю. (https://www.facebook.com/moroz) 

Малюга Н.М. (https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/; 

https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/) 

Гайдучок Т. С. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009469087848 

Суліменко Л. А. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012414964505&fref=prof

ile_friend_list&hc_location=friends_tab 

Савченко Н.М. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100010004354467) 

Ярмолюк О.Ф. (https://www.facebook.com/radushinskayal) 

Дмитренко О.М. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100044817074965) 

Цегельник Н.І. (https://www.facebook.com/nina.norinchak) 

Інстаграм 
Малюга Н.М. (https://www.instagram.com/natalyamaluga/?hl=ru ) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926
https://www.facebook.com/moroz
https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/
https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009469087848
https://www.facebook.com/profile.php?id
https://www.facebook.com/nina.norinchak
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Мороз Ю.Ю. (https://www.instagram.com/yulechkamoroz/?hl=ru) 

Суліменко Л.А. https://www.instagram.com/larisasulimenko13/?hl=ru 

Гайдучок Т.С. 

https://www.instagram.com/tatianagaiduchok/?hl=ru 

Савченко Н.М. (https://www.instagram.com/savchenko9084/?hl=ru) 

Цегельник Н.І. (https://www.instagram.com/norinchaknina/?hl=ru) 

LinkedIn 
Малюга Н.М. (NatalyaMaluga) 

E-mail Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@rambler.ru) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@ukr.net) 

Малюга Н.М. (n_maluga@ukr.net) 

Гайдучок Т. С. (gaytata@ukr.net) 

Суліменко Л.А.(sulimenkolarisa@i.ua) 

Савченко Н.М. (nataliyasavchenko2010@ukr.net) 

Ярмолюк О.Ф. (radushinskayal@gmail.com) 

Дмитренко О.М. (olga.n.dmitrenko@gmail.com) 

Цегельник Н.І. (n.i.norinchak@mail.ru) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Мороз Ю.Ю.  (0638163192) 

Малюга Н.М. (067 9587165) 

Гайдучок Т.С. (0677800429) 

Суліменко Л.А.(0685486754) 

Савченко Н.М. (096 5463347) 

Ярмолюк О.Ф. (067 7367892) 

Дмитренко О.М. (0973351088) 

Цегельник Н.І. (0987002405) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Цаль-Цалко Ю.С. – щосереди з 13.00 до 14.00, ауд. 92 

Мороз Ю.Ю. – щосереди з 12.00 до 13.00, ауд. 98 

Малюга Н.М. – щочетверга з 11.00 до 12.00, ауд. 120а 

Суліменко Л. А. – щовівторка з 11.00 до 12.00, ауд. 109а 

Гайдучок Т. С. – щосереди з 12.00 до 14.00, ауд. 91 

Савченко Н.М. – щосереди з 11.10 до 13.00, ауд. 104 

Ярмолюк О.Ф. – щопонеділка з 11.10 до 12.00, ауд. 104 

Дмитренко О.М. – щочетверга з 12.00 до 13.00, ауд. 104 

Цегельник Н.І. – щовівторка з 11.00 до 12.00, ауд. 109б 

Онлайн у Viber. Telegram 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожен день з 14:00 до 18:00 

Мороз Ю.Ю.  – понеділок та четвер з 17:00 до 21:00 

Малюга Н.М. – віторок та четвер з 14.00 до 18.00 

Суліменко Л. А. – кожен день з 16:00 до 18:00 

Гайдучок Т. С. – кожний день з 15:00 до 17:00 

Савченко Н.М. – щоденно з 14:00 до 16:00 

Ярмолюк О.Ф. – щоденно з 14:00 до 17:00 

Дмитренко О.М.  – понеділок та четвер з 17:00 до 21:00 

Цегельник Н.І. – кожен день з 18:00 до 20:00 

https://www.instagram.com/tatianagaiduchok/?hl=ru
mailto:n_maluga@ukr.net
mailto:gaytata@ukr.net
mailto:radushinskayal@gmail.com
https://www.facebook.com/nina.norinchak
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Анотація 

Фаховий рівень сучасного спеціаліста в сфері бухгалтерського обліку, 

оподаткування, аудиту, аналізу, контролінгу, оцінювання ідентифікується такими 

критеріями, як висока кваліфікація, вміння розвивати економічне мислення, швидко і 

безпомилково орієнтуватися в різних виробничих ситуаціях, розуміти ринкові 

відносини та відстежувати їх тенденції. Цьому повинне сприяти набуття студентом у 

вузі впродовж періоду навчання навичок самостійної роботи. Завершенням цього 

процесу є виконання та захист кваліфікаційної роботи. 

Кваліфікаційна робота – це індивідуальне завдання творчого науково-

дослідницького характеру, що виконується студентом на завершальному етапі 

фахової підготовки. Вона є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, 

демонструє уміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових, 

економічних, соціальних і виробничих завдань, містить елементи наукової новизни. 

У кваліфікаційну роботу вміщують наукову інформацію, що в найбільш 

повному обсязі розкриває результати пошуку з детальним описом методики 

дослідження, зокрема, фактичний матеріал, гіпотетичні теорії, методи їх розкриття. 

Основою такої роботи має бути принципово пошуковий матеріал, що включає опис 

процесів і явищ, а також раніше відомий та узагальнений матеріал, наукова позиція 

автора роботи, його власний ракурс дослідження проблеми. Кваліфікаційна робота 

повинна відповідати вимогам нормативних документів, оригінальності, унікальності 

та неповторності висунутих положень. 

У процесі дослідження слід чітко викласти методику наукового і практичного 

пошуку, висвітлити методи пізнання та застосування логічних правил, основні 

положення, етапи в організації і проведенні самого пошуку за джерелами інформації і 

результатами господарювання суб’єкта бізнесу або установи державного сектору. 

Форма викладу матеріалу повинна відповідати вимогам наукової і практичної 

цінності, зокрема, відзначатися певним ступенем абстрагованості матеріалу, активним 

застосуванням наукового апарату, логічного мислення, аргументованістю суджень, 

об’єктивністю думок як специфіки наукового пізнання, точністю формулювань та 

можливості використання у практичні роботі. 

 

 

2. Опис освітньої компоненти  

Кваліфікаційна робота має наступну мету: 

 закріплення та розширення теоретичних знань студента відповідно до вимог 

освітньої програми «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня, галузі 

знань 07 ‒ Управління та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування; 

 подальший розвиток у студента навиків самостійної творчої науково-

дослідної роботи; 

 закріплення у студента навиків використання літературних джерел, 

методичних, нормативних та інструктивних матеріалів; 

 поглиблене вивчення і розробка однієї з економічних проблем та подальший 

розвиток здатностей і практичних умінь з ведення обліку, аналізу, аудиту, контролю 

та оподаткування виробничо-господарської діяльності підприємства; 

 виявлення рівня підготовки студента до самостійної роботи в умовах 

сучасного ведення бізнесу, діяльності установ державного сектору, роботи 

громадських організацій. 
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Завданнями кваліфікаційної роботи є: 

 закріплення теоретичних знань та навичок під час роботи з літературою та 

вивченні процесу обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування конкретного 

підприємства (бюджетної установи, банку); 

 застосування одержаних знань до критичної оцінки обсягу, форм і методів 

обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування з позиції їх відповідності 

потребам певних користувачів; 

 визначення проблем в організації та методиці обліку, аналізу, аудиту, 

контролю та оподаткування і пропонування шляхів їх вирішення; 

 відображення відмінностей одержаних результатів від відомих раніше, 

визначення елементів новизни та доведення їх до рівня впровадження та підготовки 

стартапів. 

Кваліфікаційна робота повинна мати практичну значимість. Написання роботи 

передбачає формування і вирішення реальних і актуальних для конкретного 

господарюючого суб’єкта в сфері бізнесу, ОТГ, бюджетної установи, банку, страхової 

компанії, органу ДПС України та Митної служби України теоретичних і практичних 

завдань. 

 

3. Структура завдань з виконання та захисту кваліфікаційної роботи  

1. Формування об’єктів для написання кваліфікаційної роботи за КВЕД, 

КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, розмірами підприємств, видами податків та об’єктами 

майна і процесів, прийомів обліку. 

2. Одержання завдання на кваліфікаційну роботу. 

3. Вивчення нормативних документів, наукової і практичної літератури, 

результатів практичної роботи за напрямом дослідження. 

4. Визначення мети, завдань, предмету, об’єкту, методів дослідження. 

5. Формування плану кваліфікаційної роботи та його узгодження з науковим 

керівником.  

6. Підбір та опрацювання практичних матеріалів, фактологічних та 

статистичних даних.  

7. Написання роботи.  

8. Розгляд змісту роботи керівником. 

9. Підготовка та оформлення не менше двох матеріалів для видання в 

кафедральному збірнику, або інших виданнях. 

10. Оформлення кваліфікаційної роботи та перевірка на плагіат.  

11. Доопрацювання роботи за виявленими недоліками. 

12. Апробація результатів роботи. 

13. Одержання відгуку від керівника. 

14. Подання виконаної роботи на кафедру.  

15. Попередній розгляд роботи на кафедрі. 

16. Рецензування роботи. 

17. Підготовка презентаційних матеріалів. 

18. Формування відповідей на зауваження рецензента. 

19. Захист кваліфікаційної роботи. 

 

Виконання магістерської роботи розпочинається з вибору теми. За рівнем 

теоретичної підготовки студент повинен бути готовим до розробки магістерської 
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роботи на будь-яку з тем, затверджених кафедрою обліку і аудиту. Розроблена 

кафедрою тематика (додаток 1) носить рекомендований характер і періодично 

коригується відповідно до змін у наукових дослідженнях та практичній діяльності. 

Студенту надається право самостійно обирати тему магістерської роботи або 

пропонувати власну тему за умови обґрунтування доцільності її розробки, 

відповідності її магістерській програмі «Облік і оподаткування» та можливості 

використання відповідних даних підприємства (бюджетної установи, банку) для 

розробки конкретних пропозицій щодо підвищення ефективності його діяльності. 

 

4. Очікувані результати навчання 

Здійснення атестаційного контролю через підготовку і захист кваліфікаційної 

роботи надає можливість студентам оволодіти загальними та спеціальними 

компетентностями і забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

в результаті атестаційного контролю через підготовку і захист  

кваліфікаційної роботи відповідно до Стандарту 

Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Перелік 

спеціальних 

(фахових) 

компетентностей 

(СК) 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу. 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами законодавства та менеджменту підприємства. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття 
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ефективних управлінських рішень 

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної 

діяльності. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

СК11. Здатність формувати інформацію для одержання 

підприємством статусу авторизованого економічного оператора, 

організовувати фінансовий і управлінський облік товарів за 

митними режимами та здійснювати розрахунки податкових і 

митних платежів, аналіз, аудит господарських операцій у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки 

та управління. 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для 

сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням професійного судження. 

ПР03. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при 

обговоренні результатів досліджень та інновацій. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання. 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати 

вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і 

надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації. 

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 
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ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного 

потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 

сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з 

дотриманням вимог професійної етики.  

ПР14.Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації. 

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх  

у  професійну діяльність та господарську практику. 

ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля 

вирішення комунікативних завдань державною мовою. 

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

ПР20. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи організації 

зовнішньоекономічних зв'язків та організовувати обліковий 

процес і контроль руху товарів, податкових і митних платежів за 

митними режимами. 

 

Визначені компетентності реалізуються щодо всього можливого переліку 

напрямів досліджень, які рекомендуються студентам для виконання кваліфікаційної 

роботи. Тема окремої кваліфікаційної роботи виконаної студентом може давати більш 

вузькі компетентності, але більш глибоку і спеціалізовану їх характеристику. 

 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з кваліфікаційної роботи визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 
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6. Політика оцінювання 

Остаточна оцінка за кваліфікаційною роботою розраховує таким чином 

Види оцінювання Кількість балів 

Виконання кваліфікаційної роботи - 

письмово 

60 

Захист кваліфікаційної роботи - усно 40 

 

 

7. Структура кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів, які відображають 

теоретичні основи теми дослідження, діагностику сучасного стану проблеми та 

розробку методичного комплексу інструментів для об’єкту за темою дослідження. 

Структура кваліфікаційної роботи залежить від напряму і об’єктів 

дослідження. Основними напрямами дослідження можуть бути питання: 

 ведення бухгалтерського і управлінського обліку; 

 податковий облік та адміністрування податків; 

 організація аудиторської діяльності та аудит фінансової звітності; 

 обліково-інформаційне забезпечення звітності підприємства (фінансової, 

управлінської, податкової, статистичної та нефінансової  звітності); 

 аналізу та оцінювання стану господарської діяльності та показників звітності    

Суб’єкт господарювання як об’єкт дослідження визначається за 

характеристиками КВЕД, КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, розмірами підприємств та видами 

податків. 

 

 

8. Рекомендований зміст кваліфікаційної роботи  

Кваліфікаційна робота носить дослідницько-практично-презентаційний 

характер, де описуються теоретичні і практичні питання відповідно до плану 

кваліфікаційної роботи за напрямами та об’єктами.  

Для подання матеріалу рекомендується наступна форма змісту: 

Титульний аркуш 

Анотація (українською та в перекладі англійською мовою або однією з 

іноземних мов країн ЄС) 

Зміст 

Вступ  

Розділ 1. Теоретико-методичні основи теми дослідження  

Розділ 2. Діагностика сучасного стану теми дослідження  

Розділ 3. Розробка методичного комплексу інструментів для об’єкту за темою 

дослідження  

Висновки  

Список використаних джерел  

Додатки (обов’язкові за всіма темами: бухгалтерська звітність – Баланс (Звіт 

про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 

первинні документи за господарськими операціями; спеціалізовані за темою 

дослідження на вибір здобувача вищої освіти). 

Інші додатки та презентаційний матеріал формуються на розсуд здобувача з 

можливим погодженням у керівника кваліфікаційної роботи. 
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Кожний розділ поділяється на окремі питання (не менше двох питань та не 

менше за обсягом 5-и сторінок).  

Кваліфікаційна робота виконується на інформаційній базі одного (декількох) 

діючого суб’єкта господарювання – юридичної особи (підприємства, установи та 

організації), де здійснюється апробація результатів дослідження. 

Формувати зміст кваліфікаційної роботи рекомендується відповідно до 

напрямів дослідження:  

1. Ведення бухгалтерського обліку за окремими майновими об’єктами, 

зобов’язаннями та процесами. 

Розділ 1. Теоретичні основи облікового процесу  

Розділ 2. Діагностика стану облікового процесу 

Розділ 3. Розробка облікового процесу для підприємства 

2. Організація аудиторської діяльності  

Розділ 1. Теоретичні основи аудиторської діяльності 

Розділ 2. Діагностика стану аудиторської діяльності та обліково-аналітичне 

забезпечення 

Розділ 3. Розробка аудиту окремих об’єктів і процесів діяльності. 

3. Оподаткування  

Розділ 1. Теоретичні основи оподаткування  

Розділ 2. Діагностика стану оподаткування та обліково-аналітичне 

забезпечення 

Розділ 3. Розробка системи оподаткування та адміністрування податків за 

окремими об’єктами оподаткування 

4. Аналіз господарської діяльності і фінансової звітності 

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності і фінансової 

звітності 

Розділ 2. Діагностика стану аналізу та обліково-аналітичне забезпечення 

Розділ 3. Розробка системи аналітичних досліджень 

5. Формування фінансової звітності 

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової звітності 

Розділ 2. Діагностика стану формування фінансової звітності та обліково-

аналітичне забезпечення  

Розділ 3. Розробка системи формування показників фінансової звітності та їх 

оприлюднення. 

Загальний обсяг кваліфікаційної роботи обмежується 70 сторінками основного 

тексту.  

Захист кваліфікаційної роботи здійснюється за методом презентації 

запропонованих здобувачем рекомендацій щодо ведення обліку, проведення аудиту, 

організації системи оподаткування бізнесу, здійснення аналітичних досліджень 

окремих процесів господарської діяльності і фінансових результатів та складання 

звітності для конкретних господарюючих структур. 

 

9. Порядок захисту кваліфікаційної роботи  

Захист кваліфікаційної роботи проводиться за графіком і термінами, 

визначеними деканатом на комісії за участі голови ЕК. 

Насамперед здобувачу вищої освіти потрібно підготувати відповіді на 

зауваження рецензента кваліфікаційної роботи, а потім готуватися до захисту 
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кваліфікаційної роботи в цілому. Кваліфікаційна робота, виходячи з її змісту та 

захисту оцінюється 100 бальною системою ЕСТS.  

Загальна оцінка кваліфікаційної роботи складається з оцінки за зміст 

кваліфікаційної роботи та оцінки за її захист.  

Оцінка за зміст кваліфікаційної роботи визначається керівником-викладачем, 

рецензентом та окремо членом комісії при її захисті як середня величина оцінювання.  

Оцінка за захист кваліфікаційної роботи здійснюється в процесі її захисту.  

Захист кваліфікаційної роботи здійснюється за методом презентації змісту 

роботи.  

Для оцінювання змісту та захисту кваліфікаційної роботи використовуються 

відповідні критерії. 

Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи 

Предмет оцінювання Критерії оцінювання Максимальна кількість 

балів 

Оцінювання змісту роботи керівником, рецензентом та членом ЕК 

Отримані результати 

Актуальність 

проблеми для 

управління бізнесом 

5 

Новизна результатів, 

доведення їх до рівня 

стартапу та можливість 

впровадження 

25 

Зміст дослідження 

Логічність побудови 

плану і викладу змісту  

5 

Якість оформлення 

роботи 

5 

Рівень викладу 

теоретичних аспектів 

10 

Рівень аналітичного 

дослідження 

10 

Разом 60 

Оцінювання при захисті 

Захист 

Рівень якості, 

вичерпності і 

лаконічності викладу 

результатів  

15 

Презентація 

результатів роботи  

10 

Повнота відповідей в 

дискусії 

15 

Разом 40 

Загальна оцінка 100 

 

Загальна оцінка кваліфікаційної роботи здійснюється за бальною системою 

ЕСТS як сума оцінювання змісту та захисту . 
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Формування суми балів при оцінюванні змісту і захисту кваліфікаційної роботи 

Оцінка За зміст Бали За захист Бали 

 

 

 

 

А 

5 (відмінно) 

 

 

Зміст і оформлення 

роботи відповідає у 

повному обсязі 

вимогам 

методичним 

рекомендаціям. 

Робота містить 

змістовні і повні 

висновки. 

 

 

 

 

 

56-60 

Повна і правильна відповідь 

на запитання членів комісії; 

висловлення критичної думки щодо 

організації обліку на підприємстві; 

висловлення власної думки та 

окреслення напрямів удосконалення 

обліку; володіння законодавчо-

нормативними актами, які 

регламентують питання 

практики 

 

 

 

 

 

36-40 

 

 

В 

 

4 (добре) 

Мають місце 

незначні недоліки в 

оформленні; 

помилки у 

розрахунках; не 

розкрито повністю 

деякі питання 

роботи або 

теоретичний 

характер деяких 

розділів роботи і 

висновків. 

 

 

 

 

51-55 

Не висловлено власної думки; 

відсутній критичний висновок щодо 

стану організації обліку на 

підприємстві; відсутня відповідь на 

окремі запитання комісії; не 

володіння певною інформацією 

щодо стану 

організації обліку на підприємстві 

тощо. 

 

 

 

 

34-35 

 

 

С 

 

4 (добре) 

Мають місце 

незначні недоліки в 

оформленні; 

помилки у 

розрахунках; не 

розкрито деякі 

питання роботи або 

теоретичний 

характер деяких 

розділів роботи і 

висновків, що має 

бути допрацьовано. 

 

 

 

 

46-50 

Висловлена власна думка не 

відповідає нормативним 

документам; відсутній критичний 

висновок щодо стану організації 

обліку та оподаткування на 

підприємстві; відсутня відповідь на 

запитання комісії; не володіння 

певною інформацією щодо стану 

організації обліку на підприємстві 

тощо. 

 

 

 

 

31-33 
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Д 

3 

(задовільно) 

Мають місце 

недоліки в 

оформленні роботи;  

відсутня більшість 

додатків; мало 

практичних 

прикладів; 

не розкрито питання 

роботи. 

 

 

 

41-45 

Теоретична відповідь на окремі 

практичні питання; не допрацьовано 

частину зауважень, відсутня їх усна 

відповідь; неможливість 

зробити власних висновків і 

критичних зауважень. 

 

 

 

26-30 

 

 

Е 

3 

(задовільно) 

Мають місце значні 

недоліки в 

оформленні роботи;  

відсутня більшість 

додатків; відсутні  

практичні приклади; 

окремі питання 

розкрито не вірно. 

 

 

 

36-40 

Теоретична відповідь на практичні 

питання; відповіді на допрацьовану 

частину зауважень не вірна, відсутня 

їх усна відповідь; неможливість 

зробити власних висновків і 

критичних зауважень. 

 

 

24-25 

 

Якщо за захист кваліфікаційної роботи здобувач одержує оцінку задовільно, то 

загальна оцінка за кількістю балів не може бути більша ніж добре.  
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Рекомендовані теми кваліфікаційних робіт за окремими напрямами  

 

Ведення  бухгалтерського обліку. 

 

1. Організація фінансового і управлінського обліку основних засобів. 

2. Організація фінансового і управлінського обліку необоротних активів 

підприємства. 

3. Організація фінансового і управлінського обліку капітальних інвестицій. 

4. Організація фінансового і управлінського обліку нематеріальних активів. 

5. Організація фінансового і управлінського обліку виробничих запасів. 

6. Організація фінансового і управлінського обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

7. Організація фінансового і управлінського обліку поточних біологічних 

активів. 

8. Організація фінансового і управлінського обліку грошових коштів та їх 

еквівалентів на підприємствах. 

9. Організація фінансового і управлінського обліку грошових коштів на 

рахунках в банку. 

10. Організація фінансового і управлінського обліку власного капіталу. 

11. Організація фінансового і управлінського обліку формування та 

використання прибутку підприємств. 

12. Організація фінансового і управлінського обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками за товари (роботи, послуги). 

13. Організація фінансового і управлінського обліку кредитів банків. 

14. Організація фінансового і управлінського обліку поточних зобов’язань за 

розрахунками по податках і платежах до бюджету. 

15. Організація фінансового і управлінського обліку поточних зобов’язань за 

розрахунками зі страхування. 

16. Організація фінансового і управлінського обліку розрахунків з оплати праці 

на підприємствах. 

17. Фінансовий облік витрат діяльності підприємств  

18. Організація фінансового і управлінського обліку формування фінансових 

результатів підприємств. 

19. Організація фінансового і управлінського обліку доходів від операційної 

діяльності. 

20. Організація фінансового і управлінського обліку витрат від операційної 

діяльності. 

21. Організація фінансового і управлінського обліку розрахунків з різними 

кредиторами. 

 

 

Організація аудиторської діяльності  

 

1. Аудиторські докази при здійсненні аудиторської діяльності 

2. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації аудиторів в Україні та 

світі 

3. Регулювання аудиторської діяльності в Україні 
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4. Аудит фінансової звітності підприємства (на прикладі підприємства, що 

складає звітність за МСФЗ) 

5. Організація аудиту звітності фінансових установ 

6. Аналітичні процедури при здійсненні аудиту 

7. Контроль якості аудиторської перевірки 

8. Етика та відповідальність аудитора 

9. Організація аудиту операцій з необоротними активами 

10. Організація аудиту операцій з оборотними матеріальними активами 

11. Організація аудиту операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами 

12. Організація аудиту дебіторської заборгованості 

13. Організація аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків за 

виплатами працівникам 

14. Організація аудиту операцій з власним капіталом 

15. Організація аудиту зобов'язань  

16. Організація аудиторської діяльності суб’єктів державного сектору економіки  

17. Оцінка аудиторських ризиків окремих видів діяльності 

18. Організація внутрішнього аудиту на підприємстві 

 

Оподаткування  

 

1. Обліково-аналітичне забезпечення процесу оподаткування суб’єктів 

господарювання 

2. Обліково-аналітичне забезпечення оподаткування операцій за виплатами 

працівникам 

3. Обліково-аналітичне забезпечення оподаткування діяльності підприємства 

місцевими податками 

4. Обліково-аналітичне забезпечення оподаткування діяльності підприємства 

загальнодержавними податками 

5. Обліково-аналітичне забезпечення оподаткування операцій, пов’язаних з 

продажем продукції (товарів, робіт, послуг) 

6. Організація бухгалтерського обліку розрахунків підприємства за податком 

на додану вартість 

7. Обліково-аналітичне забезпечення оподаткування підприємства податком на 

прибуток: шляхи оптимізації 

8. Обліково-аналітичне забезпечення оподаткування зовнішньоекономічних 

операцій суб’єкта господарювання 

9. Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків підприємства за митними 

платежами 

10. Оцінка та бухгалтерське відображення товарів при перетині кордону 

України   

11. Організація податкового обліку на великих підприємствах 

12. Спрощена система оподаткування, облік та звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

13. Особливості оподаткування та облікового забезпечення діяльності 

співдружності ФОП 
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14. Податкова звітність підприємства: зміст, форми, строки подання, аналіз 

показників 

15. Обліково-аналітичне забезпечення оподаткування діяльності підприємства 

податком на землю та фіксованим сільськогосподарським податком 

16. Суб’єкти контролю розрахунків підприємства за податками: перелік, 

функції, повноваження, порядок дій 

17. Обліково-аналітичне забезпечення оподаткування діяльності підприємства 

(за видами податків) 

 

 

Аналіз господарської діяльності і фінансової звітності 

 

1. Організація аналітичної роботи на підприємстві 

2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його розвиток 

3. Аналіз та удосконалення функцій та організаційної структури 

бухгалтерської служби 

4. Аналіз техніко-організаційного рівня виробництва на підприємстві 

5. Аналіз ефективності управління на підприємстві 

6. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів суб’єкта 

господарювання 

7. Функціонально-вартісний аналіз організаційної структури  

8. Факторний аналіз матеріаломісткості продукції 

9. Аналіз матеріальних затрат у собівартості продукції та виявлення резервів їх 

зниження 

10. Аналіз ефективності використання необоротних активів. Факторний аналіз 

фондовіддачі 

11. Аналіз ефективності використання виробничого обладнання 

12. Аналіз складу та ефективності використання нематеріальних активів 

13. Аналіз попиту на продукцію (роботи, послуги) та розробка стратегії 

розвитку підприємства 

14. Перспективний аналіз обсягів продаж 

15. Аналіз обсягу, асортименту, якості та конкурентоздатності продукції 

підприємства 

16. Аналіз рівня ризиків діяльності підприємства 

17. Аналіз формування власного капіталу суб’єкта господарювання 

18. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою, використання робочого 

часу та резервів його економії 

19. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності 

20. Аналіз формування фінансових результатів та рентабельності 

21. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

22. Аналіз фінансової звітності суб’єкта господарювання  
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Формування фінансової звітності 

 

1. Елементи фінансової звітності та етапи її формування 

2. Користувачі інформації фінансової звітності: конфлікти інтересів та 

шляхи їх вирішення 

3. Методи оцінки вартості елементів фінансової звітності та концепції 

збереження капіталу 

4. Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (на 

прикладі конкретного підприємства)  

5. Інформаційне забезпечення та робочі документи процесу 

трансформації фінансової звітності 

6. Формування Балансу (Звіту про фінансовий стан) підприємства: 

порядок, елементи, аналіз показників 

7. Формування Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 

підприємства: порядок, розділи, аналіз показників 

8. Формування Звіту про рух грошових коштів підприємства 

9. Формування Звіту про власний капітал підприємства 

10. Формування звітності за сегментами 

11. Консолідована фінансова звітності компанії 

12. Проміжна фінансова звітність 

13. Розкриття у фінансовій звітності додаткової інформації 

14. Таксономія фінансової звітності 

 

 

 


