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РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота: 110 с., 11 рис., 13 табл., 1 додаток, 72 джерела.  

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОХІД, ВИТРАТИ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 

ОБЛІК, АНАЛІЗ. 

Об’єкт  дослідження  –  діюча система обліку витрат і доходів від 

операційної діяльності ДП «Зміївське лісове господарство». 

Мета роботи – узагальнення теоретичних положень, розробка та 

обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення методики обліку витрат і 

доходів від операційної діяльності. 

Метод дослідження – загальнонаукові методи, засновані на системному 

підході: діалектичний метод пізнання, аналізу, синтезу, порівняння та 

співставлення, монографічний, графічний та розрахунковий методи. 

Досліджено наукові погляди на визначення доходів та витрат, розглянуто 

класифікацію витрат та доходів за різними ознаками,  облік та їх відображення 

в фінансовій звітності згідно нормативно-правового законодавства України. 

Здійснено загальний аналіз діяльності об’єкта дослідження ДП «Зміївське 

лісове господарство», виконаний аналіз доходів та витрат з висновком щодо 

необхідності звернути особливу увагу на склад та обґрунтування величини 

інших операційних витрат. Досліджено особливості обліку доходів та витрат 

операційної діяльності,  синтетичного та аналітичного їх обліку. Запропоновані 

обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення обліку та аудиту витрат і доходів 

від операційної діяльності у досліджуваному підприємстві у вигляді низки 

заходів, а також наведено приблизну форму Звіту про фінансові результати на 

основі характеру  витрат. 

Врахування  наведених  рекомендацій  надасть  внутрішнім і зовнішнім 

користувачам більш  повну,  правдиву  та  неупереджену  інформацію  про  

доходи та витрати операційної діяльності підприємства за звітний період. 
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ЗМІСТ 

 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів  

Вступ 

1 Організація обліку доходів і витрат операційної діяльності підприємства : 

теоретичні аспекти                                                                                                    

1.1.  Економічна сутність та класифікація доходів і витрат операційної  

діяльності підприємства     

1.2 Порядок визнання та оцінка доходів і витрат операційної діяльності  

1.3 Нормативно-правове регулювання доходів і витрат операційної діяльності 

підприємства 

2 Фінансово-економічний аналіз підприємства 

2.1 Загальна характеристика ДП «Зміївське лісове господарство» 

2.2   Аналіз доходів і витрат від операційної діяльності  

3 Стан обліку доходів і витрат від операційної діяльності та шляхи його 

удосконалення у ДП «Зміївське лісове господарство»      

3.1 Особливості обліку витрат і доходів від основної діяльності підприємства   

3.2 Синтетичний та аналітичний облік витрат і доходів іншої операційної 

діяльності підприємства  

3.3  Пропозиції щодо вдосконалення обліку витрат і доходів операційної 

діяльності   

Висновки та пропозиції 

Перелік посилань 

Додаток А Ілюстративний матеріал до дипломної роботи магістра 

 

 

 

 


