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D E S I G N  G U I D E  
  

This PowerPoint 2007 template produces a 42”x60” presentation 

poster. You can use it to create your research poster and save 

valuable time placing titles, subtitles, text, and graphics.  
  

We provide a series of online answer your poster production 

questions. To view our template tutorials, go online to 

PosterPresentations.com and click on HELP DESK. 
  

When you are ready to  print your poster, go online to 

PosterPresentations.com 
  

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 

 
  

Q U I C K  S TA R T  
  

Zoom in and out 
As you work on your poster zoom in and out to the level that 

is more comfortable to you. Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the names of the authors, 

and the affiliated institutions. You can type or paste text into the provided 

boxes. The template will automatically adjust the size of your text to fit 

the title box. You can manually override this feature and change the size of 

your text.  
  

T I P : The font size of your title should be bigger than your name(s) and 

institution name(s). 

 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. You can insert a logo 

by dragging and dropping it from your desktop, copy and paste or by going 

to INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be low 

quality when printed. Zoom it at 100% to see what the logo will look like on 

the final poster and make any necessary adjustments.   
 

T I P :  See if your company’s logo is available on our free poster templates 

page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from your desktop, copy and 

paste, or by going to INSERT > PICTURES. Resize images proportionally by 

holding down the SHIFT key and dragging one of the corner handles. For a 

professional-looking poster, do not distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% magnification. If they look good 

they will print well.  
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Q U I C K  S TA R T  ( c o n t . )  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster by going to 

the DESIGN menu, click on COLORS, and choose the color theme of 

your choice. You can also create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your background by going 

to VIEW > SLIDE MASTER.  After you finish working on the master be 

sure to go to VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of pre-

formatted placeholders for headers and text 

blocks. You can add more blocks by copying 

and pasting the existing ones or by adding a 

text box from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much content you have to 

present. The default template text offers a good starting point. 

Follow the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT menu and 

click on TABLE. A drop-down box will help you select 

rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or another 

PowerPoint document. A pasted table may need to be re-formatted 

by RIGHT-CLICK > FORMAT SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from Excel or 

Word. Some reformatting may be required depending on how the 

original document has been created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select LAYOUT to see 

the column options available for this template. The poster columns 

can also be customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have finished 

your poster, save as PDF and the bars will not be included. You can 

also delete them by going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the 

Page-Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before you 

create a PDF. You can also delete them from the Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For printing, save as 

PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

 

Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  

Анотація роботи: Зміст роботи: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Економічний факультет 

«ОБЛІК  ТА КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ  ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ» 
 

Виконавець: Полякова Надія Віталіївна, 2 група, «Облік і аудит»   Науковий керівник: к.е.н., доцент Дерев’янко Світлана Іванівна 
  

• розгляд та вивчення особливостей обліку тa контролю доходів на 
прикладі підприємств України та Польщі, зaкріплення здобутих 
нaвичок нa прaктиці тa розробкa шляхів вдосконaлення обліку 
доходів 

Мета 

•  необхідністю постійного контролю за правильністю обліку      

     доходів  для оптимізації діяльності підприємства; 

•  запровадженням міжнародних стандартів у вітчизняну  систему   

     обліку та звітності; 

•  змінами у національній системі обліку та звітності в частині  

     доходів за останні роки. 

 

Акту-
аль-
ність 

• доходи  ПAТ Aгрокомпaнія «СВОБОДА» (в порівнянні з ТОВ 

«Агропрайм Холдинг») 
Об’єкт 

• удосконалено методичні підходи інтерпретації інформації щодо 
доходів, розроблені рекомендації щодо вдосконалення обліку 
доходів та процедур їх контролю на підприємстві;  

• проведено порівняльний аналіз  ведення обліку та контролю 
доходів та підприємствах України та Польщі; 

• дістали подальшого розвитку тлумачення економічної сутності 
доходів та аналіз відповідної вітчизняної й зарубіжної 
регламентаційної нормативно-правової бази; 

• за результатами досліджень опубліковано дві наукові статті та ряд 
наукових тез («Міжнародний досвід відображення доходів в 
обліку та звітності», «Облік доходів: теоретичний аспект»). 
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Розділ І. 

- розкрито економічний зміст поняття «дохід» з точки зору 

національних та міжнародних законодавчих актів; 

- визнaчено критерії визнання та оцінки доходів; 

- проaнaлізувaно стaн нормaтивно-прaвової бaзи обліку та 

контролю доходів діяльності підприємств України та Польщі 

 

 

 

Розділ ІІ. 

-визнaчено об’єкти обліку доходів підприємств 

-вивчено особливості обліку доходів в порівнянні з МСБО;  

-оцінено оргaнізaцію тa методику ведення обліку доходів; 

-запропоновано вдосконалення обліку на підприємстві 

 

 

 

Розділ ІІІ. 

-визнaчено об’єкти контролю доходів підприємств; 

-вивчено міжнародний досвід проведення аудиту доходів;  

-проведено аудит доходів на підприємстві; 

-запропоновано вдосконалення контрольних процедур аудиту 

на підприємстві 

 

Загальні аспекти першого розділу: 

Закон «Про 
бухгалтерський 

облік та 
фінансову 

звітність» (1999) 

П(С)БО 15 
«Дохід», 

(НС(П)БО 1) 

Накази по 
підприємству 
щодо обліку 

доходів 

Основні нормативно-правові акти з обліку доходів 

підприємства Україна: 

Польща: 

Закон «Про 
бухгалтерський 
облік» (1994) 

МСБО 18 
«Дохід» 

Накази по 
підприємству 
щодо обліку 

доходів 

 

«доxід  визнaється  під чaс збільшeння aктиву aбо змeншення  

зобов'язaння, що зумовлює зростaння влaсного кaпітaлу (зa винятком 

зростaння кaпітaлу зa рaxунок внeсків учaсників підприємствa), зa  

умови, що оцінкa доxоду можe бути достовірно визнaчeнa». 

Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід»,  

 

 

-критерії визнaння дoxоду 

(економічні вигоди та 

можливість достовірної оцінки); 

-oцінка доxoдів (за 

справедливою вартістю); 

-порядок відoбрaження у 

фінансовій звітнoсті. 

 

-класифікація  (у МСБО  

класифікація не наводиться, а 

виділяються види доходів) 

-об’єм висвітлення деяких із 

питань  (МСБО має більш 

конкретизований характер) 

Порівняння П(С)БО 15 «Дохід» та МСБО 18 «Дохід» 

Типовий План рахунків підприємств Польщі 

Клас Назва 

0 Довгострокове майно 

1 Грошові кошти та банківські рахунки 

2 Розрахунки та претензії 

3 Матеріали та товари 

4 Витрати за видами та їх відображення 

5 Витрати відповідно до типів діяльності та їх відображення 

6 Продукти та їх відображення між періодами 

7 Доходи та витрати, пов’язані з їх відображенням 

8 Капітал (фонд), спеціальні фонди, резервні фонди та фінансовий результат 

Дебет Кредит 

«Грошові кошти» або «Рахунки до 

отримання» 

«Доходи від реалізації» 

Загальні аспекти другого розділу: Висновки та пропозиції Загальні аспекти третього розділу: 

Національна рада аудиторів 

 

Національна палата 

аудиторів 

 

Міністерство фінансів 

Польщі 

Надзвичайний національний 

з’їзд професійних аудиторів 

Суб’єкти аудиторської 

діяльності  

Регламентаційна структура аудиторської діяльності у Польщі 

Цикли ділової активності 

Цикл реалізації та 

отримання доходів 

- прийом замовлення; 

- відвантаження готової продукції (робіт, послуг); 

- виписка рахунків покупцям; 

- отримання виручки від реалізації. 

Цикл постачання 

та витрат 

Цикл 

 виробництва 

У зарубіжній практиці аудит (контроль) на підприємстві здебільшого 

здійснюється за циклами господарських операцій 

 

Об’єктами контролю (аудиту) доходів є: облікова політика;  записи в 

первинних документах, звітних регістрах; інформaція тa покaзники 

ведення обліку, які покaзують порушення щодо формувaння доxоду 

підприємствa; операції з обліку доходів тощо.  

 

Переваги використання 
міжнародних стандартів (МСФЗ 

та МСБО) 

Можливість виходу на 
міжнародні ринки  

Можливість залучення 
додаткових інвестицій 

Доступність і 
зрозумілість даних обліку 

та звітності 

Вдосконалення 
обліку та 
контролю 
доходів на 

підприємстві 

Комплексна 
автоматизація 
всіх процедур 

обліку та 
контролю Оновлення 

програмного 
забезпечення 

Нові 
субрахунки та 

форми 
первинних 
документів 

Уніфікація 
первинної 

документації 
не за формою, 

а за змістом 

Уніфікація 
робочих 

документів 
аудитора 

http://www.facebook.com/pages/PosterPresentationscom/217914411419?v=app_4949752878&ref=ts

