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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий) рівень

Галузь знань

07 управління та адміністрування

Спеціальність

071 облік і оподаткування

Кількість кредитів

4

Загальна кількість годин:

120

• Аудиторні

20

• Самостійна робота

100

У складі аудиторних годин:
• Лекції

10

• Практичні

10

Курс, на якому викладається дисципліна
Вид підсумкового контролю

І курс
Екзамен

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою вивчення дисципліни є поглиблення наукових знань теорії,
концепцій

та

методології

бухгалтерського

обліку,

набуття

навиків

критичного осмислення, аналізу та узагальнення існуючих наукових
досліджень та підготовки власних наукових розробок з елементами наукової
новизни.
Завданням дисципліни є надання сучасних науково-теоретичних та
методологічних знань з питань:
сутності бухгалтерського обліку як соціо-економічного інституту;
сучасної інтерпретації історії бухгалтерського обліку в контексті
різноманіття підходів вітчизняних та закордонних вчених-обліковців;
еволюції теорій бухгалтерського обліку;
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основних концепцій, теорій та парадигм науки про бухгалтерський
облік в контексті розвитку економічних теорій;
методології бухгалтерського обліку, практичного значення окремих
теоретичних концепцій.
Досягнення визначених завдань передбачає використання таких
інноваційних навчальних технологій:
- при проведенні лекцій: проблемні лекції, розгляд окремих
дискусійних питань;
- при проведенні практичних занять: круглі столи, робота в малих
творчих групах, розгляд ситуаційних завдань, дискусії в малих творчих
групах, виконання кейсових завдань.
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
Наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі управління та
адміністрування,

детальне

розуміння

процесів,

що

протікають

на

підприємствах та в світовій економічній системі.
Розуміння сутності бухгалтерського обліку як соціо-економічного
інституту.
Знання сучасної інтерпретації історії бухгалтерського обліку в
контексті різноманіття підходів вітчизняних та закордонних вченихобліковців.
Знання еволюції теорій бухгалтерського обліку.
Володіння основними концепціями, теоріями та парадигмами науки
про бухгалтерський облік в контексті розвитку економічних теорій.
Здатність

розуміти

практичне

значення

окремих

теоретичних

концепцій.
Програмні результати навчання:
володіти проблемними питаннями з обліку і оподаткування та
навичками проведення досліджень, що забезпечують розширення бази
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наукових знань в галузі обліку та оподаткування;
володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі
обліку та оподаткування та бути здатним застосовувати їх до професійної
діяльності;
вміти визначати перспективні об’єкти та напрями досліджень в галузі
обліку та оподаткування, а також формувати щодо них елементи теоретичних
засад;
вміти визначати концептуальні положення теорії та практики
бухгалтерського обліку;
вміти творчо, креативно та системно підходити до опанування
проблемних та багатоваріантних позицій практики бухгалтерського обліку та
оподаткування;
вміти на високому методологічному рівні проводити аналітичні
дослідження конкретних ситуацій господарської практики, спираючись на
концептуальні засади тієї чи іншої наукової облікової парадигми.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЛЕКЦІЇ
Тема 1. Сутність бухгалтерського обліку як соціо-економічного
інституту.
Тема 2. Сучасна інтерпретація історії бухгалтерського обліку в
контексті різноманіття підходів вітчизняних та закордонних вченихобліковців.
Тема 3. Знання еволюції теорій бухгалтерського обліку.
Тема 4. Концепції, теорії та парадигми науки про бухгалтерський
облік в контексті розвитку економічних теорій.
Тема 5. Практичні аспекти та значення окремих теоретичних
концепцій.
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Практичні заняття передбачають проведення наукової конференції
аспірантів за темами курсу, що включає наукові доповіді, наукову дискусію,
відповіді на питання та обговорення за тематикою курсу. Індивідуальна
тематика наукових доповідей обирається аспірантами та подається викладачу
по завершенню лекції.
Тематика наукових конференцій визначається у межах наукових
напрямів:
1. Сутність бухгалтерського обліку як соціо-економічного інституту.
2. Сучасна інтерпретація історії бухгалтерського обліку в контексті
різноманіття підходів вітчизняних та закордонних вчених-обліковців.
3. Знання еволюції теорій бухгалтерського обліку.
4. Концепції, теорії та парадигми науки про бухгалтерський облік в
контексті розвитку економічних теорій.
5. Практичні аспекти та значення окремих теоретичних концепцій.
САМОСТІЙНА РОБОТА
Передбачає

підготовку

аспіранта

до

виступу

на

наукових

конференціях (розробка наукової доповіді та презентації за визначеною
темою, підготовка до доповіді, обговорення, відповідей на запитання).
МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Під час викладання курсу використовуються методи організації та
здійснення навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання й
мотивації

навчально-пізнавальної

діяльності,

методи

контролю

(самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, взаємокорекції) за
ефективністю навчально-пізнавальної діяльності, інтегровані (універсальні)
методи.
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Для полегшення засвоєння матеріалу використовуються технічні
засоби.
Технічні засоби для проведення аудиторних занять
Назва теми
Тема 1. Сутність бухгалтерського
обліку як соціо-економічного
інституту.

Технічні засоби
Проектор з комплектом слайдів

Тема 2. Сучасна інтерпретація історії
бухгалтерського обліку в контексті
різноманіття підходів вітчизняних та
закордонних вчених-обліковців.
Тема 3. Знання еволюції теорій
бухгалтерського обліку.
Тема 4. Концепції, теорії та парадигми
науки про бухгалтерський облік в
контексті розвитку економічних теорій.
Тема 5. Практичні аспекти та значення
окремих теоретичних концепцій.

Проектор з комплектом слайдів

Проектор з комплектом слайдів
Проектор з комплектом слайдів
Проектор з комплектом слайдів,
калькулятор

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль складається з поточного контролю виконання самостійної
роботи, та підсумкового контролю у вигляді екзамену.
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Поточний контроль включає контроль виконання самостійної роботи
в процесі практичних занять – наукових конференцій.
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Підсумковий контроль у вигляді екзамену.
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Автор
підручника
(навчального
посібника тощо)
Безручук С.Л. та
ін.
Білова Н.,
Бобро А. та ін.
Білуха М.Т.
Боримська К.П.

Найменування підручника (навчального
посібника тощо)
Бухгалтерский учет, контроль и анализ:
социальные ориентиры
Справжній бухоблік
Теорія бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік в системі
забезпечення економічної безпеки
підприємства: проблеми методології й
організації
Валуев Б.И.
Система хозяйственного учета в
промышленности: вопросы теории и
методологии
Вегера С.Г.
Развитие методологии бухгалтерского учета
земли в контексте современной теории
ренты
Верига Ю.А.,
Екаунтинг ефективності вкладення капіталу
Деньга С.М.
в торговельну сферу
Височан О.С.
Концептуалізація розвитку бухгалтерського
обліку у суб’єктів, що здійснюють
туристичну діяльність: монографія
Войнаренко М.П. Корпоративні цінні папери: обліковота ін.
фінансовий аспект
Воронина Л.И.
Теория бухгалтерского учета
Грабова Н.М.
Теорія бухгалтерського обліку
Гуцайлюк З.В. та Економічні ризики: фінансово-обліковоін.
аналітичний аспекти
Давидюк Т.В.,
Екологічний, інтелектуальний і людський
Замула І.В.,
капітал в теорії бухгалтерського обліку
Легенчук С.Ф.
Дем'яненко М.Я., Інвентаризація в системі бухгалтерського
Чудовець В.В.
обліку
Жиглей І.В.,
Розвиток теорії та методології обліку і
Замула І.В.,
аналізу в умовах трансформації суспільної
Олійник О.В.,
свідомості
Шигун М.М.
Жилинская Л.Ф., История развития бухгалтерского учета,
Жилинская Т.А.
анализа и аудита
Жук В.М.
Концепція розвитку бухгалтерського обліку
в аграрному секторі економіки: монографія
Жук В.М.
Бухгалтерський облік: шляхи вирішення
проблем практики і науки: монографія
Фізіократична доктрина розвитку
Жук В.М.,
Мельничук Б.В., бухгалтерського обліку: колективна
Остапчук С.М. та монографія
ін.

Найменування
видавництва, рік
видання
Ж., ЖГТУ, 2008
Харків, Фактор,
2008
К., ЗАТ «Київська
книжкова фабрика»,
2000
Ж., ЖДТУ, 2014

Одесса, Пальмира,
2012
Новополоцк, ПГУ,
2011
Полтава, РВЦ
ПУСКУ, 2002
Львів: Видавництво
Тараса Сороки, 2015
Ж., ЖДТУ, 2006
М., Эксмо, 2007
К., А.С.К., 2002
Тернопіль, ТНТУ,
2011
Ж., ЖДТУ, 2009
К., ННЦ ІАЕ, 2008
Ж., ЖДТУ, 2008

Мн., Современная
школа, 2008
К., ННЦ ІАЕ, 2009
К., ННЦ ІАЕ, 2012
К., Національний
науковий центр
«Інститут аграрної
економіки», 2015
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Жук В.Н.
Журавель Г.П.,
Клевець В.Б.,
Олійничук В.М.,
Хомин П.Я.
Замула І.В.
Захарьин В.Р.
Здреник В.С.,
Ярощук О.В.
Камінська Т.Г.
Кантаєва О.В.
Кірейцев Г.Г.
Корінько М.Д.,
Тітаренко Г.Б.
Корінько М.Д.,
Тітаренко Г.Б.,
Пилипенко О.І.
Крупка Я.Д.
Кужельний М.В.,
Лінник В.Г.
Кутер М.И.
Левицька С.О.
Легенчук С.Ф.
Лишиленко О.В.
Ловінська Л.Г.,
Стефанюк І.Б.
Лупикова Е.В.
Малышев И.В.
Малюга Н.М.
Малюга Н.М.
Малюга Н.М.,
Давидюк Т.В.
Метьюс М.Р.,
Перера М. Х.Б.
Моссаковський

Основы институциональной теории
бухгалтерского учета: монография
Амбівалентність і мімікрія облікової теорії

К., Аграрная наука,
2013
Тернопіль, ТНЕУ,
2013

Бухгалтерський облік екологічної діяльності
у забезпеченні стійкого розвитку економіки
Теория бухгалтерского учета

Ж., ЖДТУ, 2010

Бухгалтерський облік і контроль операцій з
похідними фінансовими інструментами:
організація та методика
Облік і контроль кругообороту капіталу
Бухгалтерський облік та аналіз інноваційної
діяльності підприємств: організація і
методологія
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія,
професія, міжпредметні зв'язки
Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія,
методологія, організація
Реструктуризація транснаціональних
корпорацій: обліково-аналітичний аспект
Облік інвестицій
Теорія бухгалтерського обліку

М., ФОРУМ;
ИНФРА-М, 2003
Тернопіль, Крок,
2011
К., ПП «Рута», 2013
Ж., ФОП Кузьмін
Дн.Л., 2010
Ж., ЖДТУ, 2007
К., ТОВ «Клякса»,
2009
К., ТОВ «Клякса»,
2009
Тернопіль,
Економічна думка,
2001
К., КНЕУ, 2001

Теория и принципы бухгалтерского учета

М., Финансы и
статистика, 2000
Облік та контроль діяльності неприбуткових Рівне, УДУВГП,
організацій
2005
Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії Житомир: ЖДТУ,
до метатеорії
2012
Теорія бухгалтерського обліку
К., Центр
навчальної
літератури, 2005
Організація бухгалтерського обліку та
К., НДФІ, 2006
фінансового контролю в сучасних умовах
господарювання в Україні
История бухгалтерского учета
М., КНОРУС, 2006
Теория бухгалтерского учета
М., Финансы и
статистика, 1981
Розвиток теорії бухгалтерського обліку
Ж., Рута, 2005
Бухгалтерський облік в Україні: теорія й
Ж., ЖІТІ, 2005
методологія, перспективи розвитку
Двойная запись в бухгалтерском учете:
Ж., Рута, 2003
историко-теоретический аспект
Теория бухгалтерского учета
М., ЮНИТИ, 1999
Стан та перспективи розвитку

К., Інтерпрес ЛТД,
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В.Б.
Никитин В.М.,
Никитина Д.А.

бухгалтерського обліку в Україні
Теория бухгалтерского учета

Остап'юк Н.А.

Розвиток теорії та методології облікового
відображення інфляційних процесів
Пантелєєв В.П.
Застосування міжнародних стандартів
фінансової звітності в Україні
Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік, внутрішній контроль
і економічний аналіз витрат на поліпшення
якості продукції: проблеми теорії та
методології
Петрук О.М.
Регулювання бухгалтерського обліку в
Україні: теорія, методологія, практика
Пилипенко О.І.
Корпоративні права в системі
бухгалтерського обліку
Пономаренко
Управління відтворенням лісових
Т.І., Савчук В.К. біологічних активів: обліково-аналітичне
забезпечення
Попова В.В.
Статистична ідентифікація теорій
економічного розвитку: методологія та
практика вимірювання
Попова В.В.
Організаційно-економічний механізм
управління розвитком національної
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