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студентами нового матеріалу, їх особисту зацікавленість та
участь у новаторській науковій діяльності колективу, розвиток у
студентів навичок творчої особистості.

Таким чином, основними напрямами підготовки висококвалі-
фікованих фахівців з обліку та аудиту на кафедрі обліку підпри-
ємницької діяльності є:

— посилення інноваційної складової науково-педагогічної дія-
льності та стимулювання викладачів до підвищення результатив-
ності наукових розробок;

— зростання частки наукової складової у змісті навчальних
дисциплін і зацікавленості студентів навчальним процесом та
власною творчою реалізацією.

Нечай Н. М., канд. екон. наук, доцент
кафедри обліку підприємницької діяльності

ПОСИЛЕННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ
ДИПЛОМНИХ РОБІТ

В сучасних умовах господарювання посилюється креативність
бухгалтерської професії, отже, з’являються нові вимоги до підго-
товки фахівців з бухгалтерського обліку. Змінюється характер
праці бухгалтера від виконавчого до творчого, що потребує гли-
бокого з’ясування проблем при підготовці інформації для прий-н-
яття управлінських рішень.

 Перехід від облікової практики що передбачала виключно ви-
конавчий характер праці облікових працівників до свідомої роз-
робки облікової політики і обґрунтування облікових прийомів
потребує значної організаційної роботи, відповідного навчально-
го та методичного забезпечення.

У начальному плані підготовки фахівців з бухгалтерського
обліку велика питома вага самостійної роботи студентів, яка
включає підготовку курсових та дипломних робіт. Важливе зна-
чення має вибір та обґрунтування тематики відповідно до науко-
вих досліджень та постановки проблем.

Тема роботи повинна бути актуальною, відповідати сучас-
ному стану та перспективам розвитку обліково-аналітичної те-
орії та практики. Формування тематики дипломних робіт по-
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винно здійснюватися з врахуванням двох основних факторів:
мети дипломування як завершального етапу процесу підготов-
ки фахівців та реальних народногосподарських задач, що по-
требують вирішення. Для посилення наукової складової на ка-
федрі обліку підприємницької діяльності запроваджуються
нові, прогресивніші підходи до вибору тем та формуванні
структури дипломних робіт.

Відповідно до зазначеного вище пропонуються такі етапи ви-
значення тематики дипломних робіт:

На першому етапі визначаються загальні напрямки формуван-
ня тематики дипломних робіт. Цей процес здійснюється відпові-
дно до результатів дослідження потреб підприємств регіону,
пов’язаних з розробкою проблемних питань облікової практики,
напрямки за якими формують теми дипломних робіт з обліку
можуть бути об’єднані в наступні блоки:

— напрямки за організаційно-правовими формами господа-
рювання;

— напрямки за топологічними об’єктами;
— напрямки за галузевим аспектом;
— напрямки за етапами становлення та розвитку теорії обліку,

аналізу, контролю.
Ці напрямки зумовлюють відмінності структури та завдань,

що ставляться при виконанні дипломної роботи. Вибір теми за
галузевим аспектом або видом діяльності потребує, в першу чер-
гу, дослідження тих питань, які зумовлені галузевою специфікою
та є проблемними для даної галузі, виду діяльності або організа-
ційно-правової форми господарювання.

Другий блок вимагає враховувати специфіку таких топологіч-
них об’єктів як запаси, основні засоби, нематеріальні активи,
розрахунки з оплати праці, витрати, доходи, фінансовий резуль-
тат, капітал, фінансові інвестиції, розрахунки, тощо.

Тематика дипломних робіт за проблемними питаннями стано-
влення та розвитку теорії обліку, аналізу, контролю вимагає
більш глибокого дослідження теоретичних та методологічних ас-
пектів, використання елементів наукового пошуку, критичного
огляду існуючих у літературі поглядів, вагомих аргументів на ко-
ристь обраних підходів. Вона використовується, як правило, для
підготовки магістерських дипломних робіт.

Варіативний підхід до формування структури дипломної ро-
боти та вибору теми дає можливість студенту обґрунтовано ви-
значати напрями дослідження відповідно до особливостей госпо-
дарювання базового підприємства та власних професійних і
наукових інтересів.




