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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

5

Загальна кількість годин:

150

•

Аудиторні

40

•

Самостійна робота

110

У складі аудиторних годин:
•

Лекції

20

•

Практичні

20

Курс, на якому викладається дисципліна

І курс

Вид підсумкового контролю

Залік

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою вивчення дисципліни є поглиблення наукових знань
процесів глобалізації економіки та гармонізації обліку, звітності та аудиту,
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:
концептуальних

засад

стандартизації

бухгалтерського

фінансової звітності та аудиту в умовах глобалізації;
основних трендів конвергенції світових облікових систем;

обліку,
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ідентифікації основних складових інституціонального забезпечення
бухгалтерського обліку, звітності та аудиту та визначення їх впливу на
соціально-економічний простір;
принципів та пріоритетів трансформації інституту бухгалтерського
обліку до рівня розвитку провідних світових економік.
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:
Розуміння

бухгалтерського

обліку,

як

важливого

соціально-

економічного інституту, що забезпечує довіру, розуміння та керованість в
соціально-економічному просторі.
Здатність виокремлювати пріоритетні дослідницькі області в галузі
наближення стандартів фінансової звітності та аудиту, та можливість
вирішувати проблеми розвитку обліку, звітності та аудиту на основі новітніх
облікових теорій та концепцій.
Програмні результати навчання:
знати концептуальні засади стандартизації бухгалтерського обліку,
фінансової звітності та аудиту в умовах глобалізації;
володіти основними трендами конвергенції світових облікових
систем;
вміти

ідентифікувати

основні

складові

інституціонального

забезпечення бухгалтерського обліку, звітності та аудиту та визначати їх
вплив на соціально-економічний простір;
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знати основні принципи та пріоритети трансформації інституту
бухгалтерського обліку до рівня розвитку провідних світових економік.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЛЕКЦІЇ
Тема 1. Концептуальні засади стандартизації бухгалтерського обліку,
фінансової звітності та аудиту в умовах глобалізації.
Тема 2. Основні тренди конвергенції світових облікових систем.
Тема 3. Ідентифікація

основних складових інституціонального

забезпечення бухгалтерського обліку, звітності та аудиту та визначення їх
впливу на соціально-економічний простір.
Тема

4.

Принципи

та

пріоритети

трансформації

інституту

бухгалтерського обліку до рівня розвитку провідних світових економік.
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. Концептуальні засади стандартизації бухгалтерського обліку,
фінансової звітності та аудиту в умовах глобалізації.
2. Основні тренди конвергенції світових облікових систем.
3.

Ідентифікація

основних

складових

інституціонального

забезпечення бухгалтерського обліку, звітності та аудиту та визначення їх
впливу на соціально-економічний простір.
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4. Принципи та пріоритети трансформації інституту бухгалтерського
обліку до рівня розвитку провідних світових економік.
САМОСТІЙНА РОБОТА
Передбачає

підготовку

аспіранта

до

виступу

на

наукових

конференціях (розробка наукової доповіді за визначеною темою, презентації,
підготовка до 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. Для полегшення засвоєння матеріалу використовуються технічні
засоби.
Технічні засоби для проведення аудиторних занять
Назва теми
Тема
1.
Концептуальні
засади
стандартизації
бухгалтерського
обліку,
фінансової звітності та аудиту в умовах
глобалізації.
Тема 2. Основні тренди конвергенції
світових облікових систем.
Тема 3. Ідентифікація
основних
складових
інституціонального
забезпечення
бухгалтерського обліку, звітності та аудиту та
визначення їх впливу на соціально-економічний
простір.
Тема 4. Принципи та пріоритети
трансформації інституту бухгалтерського обліку
до рівня розвитку провідних світових економік.

Технічні засоби
Проектор з комплектом
слайдів
Проектор з комплектом
слайдів
Проектор з комплектом
слайдів

Проектор з комплектом
слайдів
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль складається з поточного контролю виконання самостійної
роботи, та підсумкового контролю у вигляді заліку.
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Поточний контроль включає контроль виконання самостійної роботи
в процесі практичних занять – наукових конференцій.
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Підсумковий контроль у вигляді заліку.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Автор
підручника
(навчального посібника
тощо)
Білорус О.Г.
Голов С.Ф.
Костюченко В.М.,
Кулага О. М.
Голов С.Ф.,
Костюченко В.М.
Голов С.Ф.,
Костюченко В.Н.
Голов С.Ф.,
Костюченко В.Н.
Дипиаза С.,
Экклз Р.
Євдокимов В.В.,
Легенчук С.Ф.,
Грицишен Д.О.
Єфименко Т.І.,
Жук В.М.,
Ловінська Л.Г.

Найменування підручника (навчального
посібника тощо)
Економічна система глобалізму:
монографія
Трансформація фінансової звітності
українських підприємств у фінансову
звітність за міжнародними стандартами:
методичний посібник. Четверте видання
Бухгалтерський облік за міжнародними
стандартами: приклади та коментарі.
Практичний посібник

Найменування
видавництва, рік
видання
К., КНЕУ, 2003
Київ, ФПБАУ,
2013
К., Лібра, 2001

Бухгалтерский учет и финансовая
отчетность по международным стандартам:
2-е издание
Будущее корпоративной отчетности. Как
вернуть доверие общества

Харьков,
Издательский дом
«Фактор», 2007
Харьков,
Издательский дом
«Фактор», 2008
М., Альпина
Паблишер, 2003

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах
глобалізації: ісламська модель: монографія

Житомир, ЖДТУ,
2012

Інформація в антикризовому управлінні:
глобальний аспект стандартизації обліку та
фінансової звітності

К., ДННУ «Акад.
фін. управління»,
2015

Бухгалтерский учет и финансовая
отчетность по международным стандартам
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Жук В.М.,
Бездушна Ю.С.,
Мельничук Б.В. та ін.
Кирейцев Г.Г.
Олійник Я.В.
Палий В.Ф.
Петрук О.М.

Галузеві стандарти обліку та фінансової
звітності: Колективна монографія
Глобализация экономики и унификация
методологии бухгалтерского учета:
научный доклад
Інституціональні засади організації
бухгалтерського обліку в умовах
міжнародної інтеграції: монографія
Международные стандарты учета и
финансовой отчетности: учебник
Гармонізація національних систем
бухгалтерського обліку: монографія

К., ННЦ «ІАЕ»,
2015
Житомир, ЖГТУ,
2007
К., КНЕУ, 2014
М., ИНФРА-М,
2003
Житомир, ЖДТУ,
2005

