
 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Системи і моделі бухгалтерського обліку» / «Accounting systems and 

models» 

Рекомендована для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мета дисципліни: формування у здобувача компетенцій з питань розвитку системи та 

моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Системи і моделі 

бухгалтерського обліку» інтегрує велику кількість базових понять та прийомів 

навчальних дисциплін циклу загальної та професійної підготовки бакалаврського 

рівня, зокрема таких як «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський облік (загальна 

теорія)», «Основи наукових досліджень» та інших.    

Таблиця 1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної 

дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» у відповідності до 

результатів навчання1 

Результати навчання за навчальною дисципліною 
Методи 

навчання 

Засоби  

діагностики  

1. Знання: 

1.1 теоретико-практичних та історичних засад 

розвитку системи бухгалтерського обліку та її 

моделювання 
лекція, 

семінарське 

заняття,  

дискусія, 

аналітична 

робота  

презентація і захист 

результатів діяльності, тест, 

бліцопитування,  

перевірка виконання 

індивідуальних та командних 

завдань, Case-study, 

контрольна (модульна) 

робота, рефлексія, підсумкова 

контрольна робота  

1.2 техніки наукового передбачення в галузі 

наукового розвитку бухгалтерського обліку 

2. Уміння/навички: 

2.1 формулювати методологічні підходи до розвитку 

системи бухгалтерського обліку 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

робота 

 

 

презентація і захист 

результатів діяльності, тест, 

бліцопитування, перевірка 

виконання індивідуальних та 

командних завдань, Case-

study, контрольна (модульна) 

робота, підсумкова 

контрольна робота 

2.2 здійснювати порівняльний аналіз національних 

систем бухгалтерського обліку за ключовими 

ознаками, періодизацію розвитку окремих 

облікових методів, прийомів, категорій 

2.3 формувати базові моделі системи 

бухгалтерського обліку на національному та 

міжнаціональному рівнях 

2.4 характеризувати особливості французької, 

італійської, німецької, англо-американської шкіл 

бухгалтерського обліку 

 

3. Комунікація 

3.1 здатність працювати в міжнародному середовищі 

для визначення національної специфіки розвитку 

облікових систем 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

перевірка виконання 

конкретних ситуацій, 

презентація, дискусія, 

підсумкова контрольна 

робота 

3.2 здатність презентувати результати наукових 

досліджень, вести дискусії з прикладних питань 

управління економічною системою 

                                                           
1 Є складовою робочої програми навчальної дисципліни.  



3.3 здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію при формуванні моделей 

бухгалтерського обліку 

конкретних  

ситуацій 

3.4 вміння зрозумілого донесення власних наукових 

висновків, знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і нефахівців 

 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 

 

 

здатність самостійного використання на практиці 

існуючих підходів до виконання облікових 

процедур до ведення обліку, що пропонуються 

різними науковими школами, здатність до 

критики ідей діючих наукових шкіл з 

виробленням якісно нових підходів до вирішення 

облікових проблем 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

конкретних  

ситуацій 

Перевірка виконання 

конкретних ситуацій, 

презентація, дискусія, 

підсумкова контрольна 

робота 
4.2 здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності; відповідальність за 

розвиток професійного знання і практики 

дослідницької роботи, за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Система бухгалтерського обліку та її елементи 

Тема 2. Зародження, еволюція та становлення сучасної системи бухгалтерського 

обліку.  

Тема 3. Формування систем бухгалтерського обліку в античному світі та країнах 

Європи у ранньому середньовіччі.  

Тема 4. Вплив наукових бухгалтерських шкіл на розвиток системи бухгалтерського 

обліку у XIX-XX ст.  

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Моделі національних систем бухгалтерського обліку: типи і критерії 

порівняння.  

Тема 6. Міжнаціональна парадигма бухгалтерського обліку в контексті МСФЗ.  

Тема 7. Регулятивні аспекти розвитку моделей бухгалтерського обліку на рівні 

країни.  

Тема 8. Модель національної системи бухгалтерського обліку  в Україні та її 

трансформація. 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти: Шигун М.М. – д.е.н., професор, 

професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, ел. пошта: 

shygun@kneu.edu.ua;  

Кругла М.М. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, ел. 

пошта: kruglam@ kneu.edu.ua. 
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