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ВСТУП 

 
Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» є 

дисципліною для формування індивідуального навчального плану підготовки докторів філософії 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-
наукової програми «Облік і оподаткування». 

Анотація навчальної дисципліни: 
Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 

внутрішнім користувачам для прийняття рішень. 

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: Бухгалтерський 

облік: теорії, концепції, перспективи як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових 

понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Гроші 

та кредит», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Звітність підприємства», «Облік та 

фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Фінансовий облік І та ІІ». 

Мета вивчення дисципліни – вивчення теоретичних положень і світового досвіду, що 

пояснюють обґрунтування менеджерами рішень у процесі управління, а також оволодіння 

технічними навичками і прийомами, пов'язаними з використанням аналітично-контрольних 

процедур і розрахунків, а також: 

1) надання аспірантам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як 

основи для набуття ними професійних умінь і навичок; 

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття 

аспірантами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності 

бухгалтера  у сфері управління фінансами підприємств, установ та організацій; 

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над 

вивченням курсу, що слугує засобом формування у аспірантів здібностей до проведення 

науково-практичних досліджень і презентації їх результатів. 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні в аспірантів цілісної системи 

знань щодо методології та організації бухгалтерського обліку та оподаткування. У результаті вивчення 

дисципліни аспіранти повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, 

методику й технології бухгалтерського обліку та оподаткування, навчитися проводити авторські 

дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та робочих гіпотез, вибору 

методики та методів ведення та організації бухгалтерського обліку, проведення аналізу, планування, 

прогнозування з метою прийняття подальших рішень щодо управління суб’єктами господарювання 

Предметом дисципліни є загальна теорія бухгалтерського обліку, концепції та 

перспективи його розвитку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен набути такі  результати 

навчання: 

1. Знання:  

- фундаментальної теорії бухгалтерського обліку та оподаткування, набутих у процесі 

навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи;  

- критичного осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі 

предметних галузей.  

2. Уміння:  

- розв'язувати складні завдання і проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження 

дослідницької та/або інноваційної діяльності. 

3. Комунікація:  

- здатність працювати у міжнародному та вітчизняному  просторі, застосовувати 

управлінські навички у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, зрозуміле і недвозначне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

4. Автономність і відповідальність:   

- продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські 

рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування, за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку 

команди;  

- здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним. 

 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно відповідно до освітньо-

наукової програми доктора філософії «Облік і оподаткування» галузі знань 07 

«Управління та адмінінстрування» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» 

відповідно до освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» 

 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

 

ПРН 01. Мати передові концептуальні та 

методологічні знання з обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування і на межі 

предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових 

і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення 

інновацій. 

ЗК03. Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

 

ПРН 02. Здійснювати пошук, аналізувати та 

критично осмислювати інформацію, 

отриману з різних джерел, генерувати і 

продукувати власні науково-теоретичні та 

практично-спрямовані ідеї на принципах 

академічної культури й доброчесності, 

розвивати нові напрями і види обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування. 

ЗК05. Здатність  діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів),  

формувати системний науковий 

світогляд, професійної етики та 

загального культурного 

кругозору 

ПРН 03. Вільно презентувати та обговорювати з 

фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, наукові та прикладні проблеми 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування  

державною та іноземною мовами, 

кваліфіковано відображати результати 

досліджень у наукових публікаціях у 

провідних міжнародних наукових 

виданнях. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК02. Здатність виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми 

дослідницького характеру в 

сфері обліку, аналізу, контролю, 

ПРН04. Демонструвати навички самостійного 

продукування власних науково-

теоретичних та практично-спрямованих 

ідей на принципах академічної культури та 
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аудиту, оподаткування, 

оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних досліджень. 

доброчесності для розвитку нових напрямів 

та видів обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування. 

 

СК03. Здатність вирішувати комплексні 

завдання функціонування 

системи обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування для критичного 

оцінювання результатів 

досліджень  з урахуванням 

соціальних, етичних, правових та 

економічних проблем.  

ПРН 05. Формулювати і перевіряти гіпотези; 

використовувати для обґрунтування 

висновків належні докази, зокрема, 

результати теоретичного аналізу, 

експериментальних досліджень 

(опитувань, спостережень тощо) і 

математичного та/або комп’ютерного 

моделювання, наявні літературні дані з 

питань регулювання обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування. 

СК04. Здатність проводити емпіричні 

дослідження та використовувати 

статистичні методи аналізу для 

встановлення тенденцій розвитку 

об’єктів дослідження у сфері 

обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

ПРН 07. Враховувати соціальні, етичні, правові та 

економічні аспекти, що впливають на 

функціонування системи обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування для 

критичного оцінювання результатів 

досліджень. 

 

СК05. Здатність застосовувати 

інформаційні технології, сучасні 

методи наукових досліджень із 

використанням новітніх 

прикладних пакетів і програмних 

продуктів для наукового 

обґрунтування та підтвердження 

/ спростування гіпотез. 

ПРН 08. Застосовувати сучасні інструменти і 

технології пошуку, оброблення та аналізу 

інформації, зокрема, статистичні методи 

аналізу даних великого обсягу та/або 

складної структури, спеціалізовані бази 

даних та інформаційні системи у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК06. Здатність здійснювати апробацію 

результатів наукових досліджень, 

висновків і практичних 

рекомендацій з обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування та сприяти їх 

впровадженню в науковій та 

практичній сферах. 

ПРН 10. Ідентифікувати наукові та практичні 

проблеми, здійснювати апробацію 

результатів наукових досліджень, висновків і 

практичних рекомендацій з обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування та 

сприяти їх впровадженню в науковій та 

практичній сферах. 

СК08. Здатність здійснювати науково-

педагогічну діяльність за фахом. 
ПРН 11. Глибоко розуміти загальні принципи та 

методи обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування,  а також методологію 

наукових досліджень, застосувати їх у 

власних дослідженнях та  викладацькій 

практиці. 

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

«Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» представлена в табл. 2. 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання НРК  

за дисципліною «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» відповідно до освітньо-

наукової програми «Облік і оподаткування» 

Компетентності 

Знання 

Зн1. 

Найбільш 

передові 

концептуальні 

та 

методологічні 

знання в 

галузі 

науково-

дослідної 

та/або 

професійної 

діяльності і на 

межі 

предметних 

галузей 

 

Уміння 

Ум1. Критичний аналіз 

комплексних проблем, 

синтез нових складних 

ідей 

Ум2. Розроблення та 

реалізація проектів, 

включаючи власні 

дослідження, які дають 

можливість 

переосмислити наявне та 

створити нове цілісне 

знання та/або професійну 

практику і розв’язання 

значущих соціальних, 

наукових, культурних, 

етичних та інших проблем 

Комунікація 

К1 

Спілкування в 

діалоговому режимі 

з широкою 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю в 

певній галузі 

наукової та/або 

професійної 

діяльності 

 

 

 

 

Автономність і 

відповідальність 

АВ1. Ініціювання 

інноваційних 

комплексних проектів, 

лідерство та повна 

автономність під час їх 

реалізації 

АВ2. Соціальна 

відповідальність за 

результати прийняття 

стратегічних рішень  

АВ3. Здатність 

саморозвиватися і 

самовдосконалюватися 

протягом життя, 

відповідальність за 

навчання інших 

ЗК01. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 
Зн1 Ум1, Ум2   

ЗК03. Здатність працювати 

в міжнародному контексті. 
 Ум2 К1 АВ1, АВ2, АВ3 

ЗК05. Здатність  діяти на 

основі етичних міркувань 

(мотивів),  формувати 

системний науковий 

світогляд, професійної 

етики та загального 

культурного кругозору. 

 Ум2 К1 АВ1 

СК02. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми дослідницького 

характеру в сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, оцінювати 

та забезпечувати якість 

виконуваних досліджень. 

  К1 АВ1 

СК03. Здатність 

вирішувати комплексні 

завдання функціонування 

системи обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування для 

критичного оцінювання 

результатів досліджень  з 

урахуванням соціальних, 

етичних, правових та 

економічних проблем. 

 Ум2  АВ1, АВ3 

СК04. Здатність проводити 

емпіричні дослідження та 

використовувати 

статистичні методи аналізу 

для встановлення 

 Ум1, Ум2  АВ3 
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Компетентності 

Знання 

Зн1. 

Найбільш 

передові 

концептуальні 

та 

методологічні 

знання в 

галузі 

науково-

дослідної 

та/або 

професійної 

діяльності і на 

межі 

предметних 

галузей 

 

Уміння 

Ум1. Критичний аналіз 

комплексних проблем, 

синтез нових складних 

ідей 

Ум2. Розроблення та 

реалізація проектів, 

включаючи власні 

дослідження, які дають 

можливість 

переосмислити наявне та 

створити нове цілісне 

знання та/або професійну 

практику і розв’язання 

значущих соціальних, 

наукових, культурних, 

етичних та інших проблем 

Комунікація 

К1 

Спілкування в 

діалоговому режимі 

з широкою 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю в 

певній галузі 

наукової та/або 

професійної 

діяльності 

 

 

 

 

Автономність і 

відповідальність 

АВ1. Ініціювання 

інноваційних 

комплексних проектів, 

лідерство та повна 

автономність під час їх 

реалізації 

АВ2. Соціальна 

відповідальність за 

результати прийняття 

стратегічних рішень  

АВ3. Здатність 

саморозвиватися і 

самовдосконалюватися 

протягом життя, 

відповідальність за 

навчання інших 

тенденцій розвитку 

об’єктів дослідження у 

сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК05. Здатність 

застосовувати 

інформаційні технології, 

сучасні методи наукових 

досліджень із 

використанням новітніх 

прикладних пакетів і 

програмних продуктів для 

наукового обґрунтування 

та підтвердження / 

спростування гіпотез. 

Зн1 Ум2  АВ1 

СК06. Здатність 

здійснювати апробацію 

результатів наукових 

досліджень, висновків і 

практичних рекомендацій з 

обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування та 

сприяти їх впровадженню в 

науковій та практичній 

сферах. 

  К1 АВ2 

СК08. Здатність 

здійснювати науково-

педагогічну діяльність за 

фахом. 

Зн1  К1 АВ2, АВ3 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми 

Кількість годин за формами 

навчання 

Денна  ф.н. Заочна ф.н. 

КЗ ІР ПК СР КЗ ІР ПК СР 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Економічні категорії в методології бухгалтерського обліку. 2 4 - 7 2 2 - 6 

Тема 2. Концепції збереження капіталу як основа фінансового обліку. Галузеві аспекти 

сучасного бухгалтерського обліку 
2 4 - 8 2 2 - 6 

Тема 3. Бухгалтерський облік і оподаткування: проблемні аспекти. 2 3 - 8 2 4 - 8 

Тема 4. Інформаційне забезпечення інноваційного управління економікою в умовах зростання 

невизначеності та глобалізаційних процесів. 
2 3 - 7 2 4 - 8 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Бухгалтерський облік – інформаційна основа прозорості управління державними 

фінансами. 
4 3 - 7 2 4 - 8 

Тема 6. Інституціональні засади організації бухгалтерського обліку в умовах державного 

регулювання. 
4 4 - 8 2 4 - 10 

Тема 7. Гносеологічні засади сучасної теорії бухгалтерського обліку. 2 3 - 7 2 4 - 10 

Виконання і захист вибіркового завдання СР - - - 10 - - - 10 

Контрольна (модульна) робота 2 - - - 2 - - - 

Підготовка до екзамену - - - 10 - - - 10 

Усього: 20 24 4 72 16 24 4 76 

Разом:   годин 120 120 

               кредитів 4 4 

 

Примітка: КЗ – контактні заняття; ІР – індивідуальна робота; ПК – підсумковий контроль; СР – самостійна робота аспірантів. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Економічні категорії в методології бухгалтерського обліку. 

Основні елементи методології бухгалтерського обліку. Основні категорії 

бухгалтерського обліку та їх зв'язок з їх економічним трактуванням. Основні 

проблеми та шляхи їх подолання. 

 

Тема 2. Концепції збереження капіталу як основа фінансового обліку.  

Галузеві аспекти сучасного бухгалтерського обліку. 

Концепції збереження та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку і 

формування фінансової звітності. Концепція підтримки фінансового капіталу: її 

суть, призначення та вплив на фінансову звітність. Концепція підтримки фізичного 

капіталу: її суть, призначення та вплив на фінансову звітність. Теоретичне 

обґрунтування застосування концепцій. 

 

Тема 3. Бухгалтерський облік і оподаткування: проблемні аспекти. 

Системи регулювання бухгалтерського обліку у світі. Сутність фінансового обліку 

та податкових розрахунків. Інструменти поєднання бухгалтерського обліку та 

системи оподаткування підприємства. 

 

Тема 4. Інформаційне забезпечення інноваційного управління економікою  

 умовах зростання невизначеності та глобалізаційних процесів. 

Сутність та призначення інноваційного управління, визначення його методів та 

інструментів. Запити до системи обліку для реалізації інноваційного управління. 

Система методології бухгалтерського обліку в умовах невизначеності та розвитку 

інноваційного управління. 

Змістовий модуль 2 

 

Тема 5. Бухгалтерський облік – інформаційна основа прозорості управління 

державними фінансами. 

Стратегічні напрями розвитку державних фінансів. Роль бухгалтерського обліку в 

реалізації механізмів державного фінансування. Бухгалтерський облік в 

забезпеченні прозорості результатів використання державних ресурсів. 

 

Тема 6. Інституціональні засади організації бухгалтерського обліку в умовах 

державного регулювання. 

Сучасна концептуальна основа бухгалтерського обліку. Користувачі системи 

бухгалтерського обліку та їх інформаційні запити.  

 

Тема 7. Гносеологічні засади сучасної теорії бухгалтерського обліку. 

Гносеологія та її інструменти в дослідженні проблем економічних наук. Сучасна 

теорія бухгалтерського обліку та напрями її розвитку. Рівні пізнання проблем 

бухгалтерського обліку 
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3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Курс складається із 7 тем: ЗМ 1 (1-4 теми), ЗМ2 (5-7 теми). Заняття проводяться у вигляді 

контактних занять. Завершується дисципліна – екзаменом. 
Форми контролю результатів навчальної діяльності здобувачів  

та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Робота на контактних заняттях (оцінювання активності та 

ініціативності здобувачів, якості їх роботи, творчого підходу тощо під час 

виконання вправ, проведення дискусій, ігор, аналізу кейсів тощо) 

30 20 

Виконання контрольних (модульних) робіт (тестування, відповіді на 

проблемні запитання, практичні завдання) 

10 5 

Перевірка виконання завдань з самостійної роботи (оцінювання та аналіз 

результатів діяльності - проектування навчальних занять з використанням 

сучасних освітніх технологій, підготовки дидактичних матеріалів, роботи 

з електронними освітніми ресурсами тощо) 

10 25 

Всього 50 50 

У тому числі : Додаткові види активності (участь тренінг-курсах, 

конкурсах, конференціях, наукових дослідженнях, викладацька 

діяльність, підготовка наукових публікацій тощо з проблем використання 

сучасних освітніх технологій) 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

 

Організація оцінювання: 

Оцінювання рівня знань аспірантів здійснюється за результатами поточного модульного 

контролю. Завдання поточного модульного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів 

включно. 

Для здобувачів денної форми навчання передбачено: 

1. Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 30 балів 

2. Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

3. Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний 

період – 10 балів. 

Для здобувачів заочної форми навчання передбачено: 

Сесійний період - обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 20 балів 

б) контрольної (модульної) роботи – 5 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється  до 25 балів. 

Міжсесійний період - обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання:  

- виконання і захист обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) наукове індивідуальне завдання – 15 балів: 

    - за виконання індивідуального завдання – 7 балів; 

    - за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з  

      викладачем. – 8 балів: 

б) вибіркове індивідуальне завдання – 10 балів. 

Таким чином поточний контроль в міжсесійний період оцінюється до 25 балів. 

Методи і прийоми навчання 

У вкладанні навчальної дисципліни активно використовуються міждисциплінарний підхід 

до навчання, технологія критичного мислення, робота в малих групах, методи фасилітації, 

лекторіум, елементи research-based learning і evidence-based learning та інші. 
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Вибір методів активного навчання, які застосовуються у ході проведення контактних 

занять обирає викладач. 

   Результати  поточного контролю знань аспірантів вносяться до відомості обліку поточної і 

підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни. Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в 

електронному журналі обліку навчальної роботи аспірантів академічної групи. 

 

Підсумковий контроль здійснюється  шляхом складання екзамену. 

Об’єктом контролю знань у формі екзамену є результати виконання письмових 

екзаменаційних завдань. На екзамен виносяться вузлові питання програми та типові задачі, що 

потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при 

вирішенні практичних задач. 

Перелік та зміст екзаменаційних завдань включено до робочої програми дисципліни. 

Екзаменаційний білет містить 5 завдань.  Кожне з екзаменаційних завдань оцінюється за 

шкалою:  

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань 

Оцінка за 100-більною шкалою РІВЕНЬ ЗНАНЬ 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

0 незадовільний 

Оцінка 10 ставиться у тому разі, коли аспірант: 

а) системно, ґрунтовно і всебічно висвітлив сутність економічних явищ і процесів; чітко 

сформулював поняття і терміни; обґрунтував методичні принципи і підходи до розв’язання 

передбаченого завданням питання; 

б) виявив знання законодавчих актів і нормативно-правових документів; 

в) логічно, послідовно і правильно розв’язав задачу, зробив необхідні визначення і 

висновки, що випливають з одержаного результату (розв’язку). 

Оцінка 8 ставиться у тому разі коли студент:  

а) вірно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; сформулював 

поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками; правильно описав 

методику розв’язання передбачених завданнями питань, але поверхово розкрив їх сутність і 

взаємозв’язок; 

б) не показав знання законодавчих актів і нормативно-правових документів; 

в) при розв’язанні задач правильно визначив хід розв’язання, але допустив помилку. 

Оцінка 6 ставиться у тому разі коли студент: 

а) не вірно, поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; сформулював 

поняття і терміни не зовсім правильно; не правильно описав методику розв’язання 

передбачених завданнями питань, але поверхово розкрив їх сутність і взаємозв’язок; 

б) не показав знання законодавчих актів і нормативно-правових документів; 

в) при розв’язанні задач не правильно визначив хід розв’язання,  допустив помилку. 

Оцінка 0 ставиться у тому разі, коли студент: 

а) не розкрив сутності економічних явищ і процесів; зовсім не дав визначення понять і 

термінів; в основному невірно обґрунтував методологічні принципи до розв’язання 

передбаченого завданням питання; 

б) не знайомий із законодавчими актами і нормативно-правовими документами; 

в) не розв’язав задачі; не зробив основних розрахунків та необхідних визначень 

висновків. 

Таким чином, результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно).  

Результати  поточного контролю знань аспірантів вносяться до відомості обліку 

поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за 

опанування дисципліни. Результати оцінювання всіх складових поточного контролю 
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фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи аспірантів академічної групи. 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS 
Оцінка за 

шкалою ЕСТS 

Оцінка за бальною шкалою, що  

використовується в КНЕУ 

Оцінка за національною шкалою 

A 90-100 5 (відмінно) 

B 80-89 4 (добре) 

C 70-79 

D 66-69 3 (задовільно) 

E 60-65 

FX 21-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання 

екзамену  
F 0-20 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право 

повторно скласти екзамен.      

Перезарахування оцінки з дисципліни 

В окремих випадках загальна оцінка з дисципліни або її окремі компоненти (завдання) 

можуть бути перезараховані в разі участі здобувача в програмі Академічної мобільності 

(навчання в інших Університетах України або світу). Перезарахування відбувається за умови 

підтвердження здобувачем отриманої оцінки з подібної дисципліни або індивідуальних завдань 

з карти СР (назва дисципліни, вид індивідуальної роботи, кількість годин, отримана оцінка 

тощо) випискою з навчального плану іншого ЗВО. 
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4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. Основна література 
1.  Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вУкраїні", прийнятий 

Верховною Радою України 16 липня 1999 р. №196-14,  зі змінами. 

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань ігосподарських 

операцій підприємств і організацій, затвердженийнаказом Міністерства фінансів України від ЗО 

листопада 1999 р, №291, зі змінами. 

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського облікуактивів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств іорганізацій, затверджена наказом Мінфіну 

України від ЗО листопада1999 р. №291, зі змінами. 

4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. для студентів спеціальності 

7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. /3-є вид. доп. і перероб. - Житомир: ПП 

«Рута», 2006. – 444 с. 

5. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. /За ред. М.В. Кужельного. -

К.: АСК, 2001. – 334 с. 

6. Кужельний М.В., Линник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕУ, 

2001. - 334с. 

7. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. - К. : Центр навчальної 

літератури, 2008. - 219 с. 

8. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - К.: Знання Прес, 2008.-444с. 

9. Шило В. П. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії: навчальний посібник. 

- К. : Кондор, 2011. - 172 с. 

 

4.2. Додаткова література 

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К., 2000. – 692 с. 

2. Блакита Г.В., Ромашевська Н.О. Бухгалтерський облік. Практикум. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 152 с. 

3. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. 

Ткач. - К.: Основи, 1999. – 943 с. 

4. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнароднимистандартами: 

приклади та коментарі: Практ. посіб. - К: Лібра, 2001. -840 с. 

5. Засадна Х.О., Шурпенкова Р.К. Бухгалтерський облік основних господарських 

операцій у програмі 1С: Бухгалтерія 7.7: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 

237 с. 

6. Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку.Підручник. -

К.: КНЕУ, 1999. – 288 с. 

7. Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах 

постіндустріальної економіки[Текст]: монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 

652 с. 

8. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підручник. - К.: Центр учбової літератури, 

2011. - 669 с. 

9. Міжнародні стандарти бухгалтерського. Сайт Міністерства фінансів України. 

10. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Навч. посіб. -К.: Т-во 

"Знання", КОО, 2000. - 245с. 

11. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1, 

2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, затверджені наказами 

Міністерства фінансів України. 

12. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік : навч. посібник. - К. : Центр учбової літератури, 

2013. - 688 с. 

13. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг : навч. посіб. - 

Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 679 с. 

14. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. 
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Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1996 р. №88, зі змінами. 

15.  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014, №879. 

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси 

1. Електронний ресурс системи «Prometheus» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://edx.prometheus.org.ua/courses/NAUKMA/101/2014_T2/about 

 

 

 

https://edx.prometheus.org.ua/courses/NAUKMA/101/2014_T2/about

