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ВСТУП 

 

Дисципліна «Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи» є однією із 

базових для підготовки доктора філософії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Вивчення дисципліни базується на знаннях бухгалтерського обліку, методологія і організація 

наукових досліджень з обліку, історія бухгалтерського обліку. 

Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів наукового ступеню доктора 

філософії, які проводять дослідження, спрямовані на розвиток теорії бухгалтерського обліку, 

сучасного наукового мислення, адекватного розуміння методологічних проблем, які виникають 

підчас реформування бухгалтерського обліку, та вміння визначити шляхи їх ефективного 

вирішення. 

Завдання дисципліни: дати здобувачам наукового ступеню доктора філософії розуміння 

сучасних світових тенденцій розвитку бухгалтерського обліку, особливостей методології 

наукових досліджень у цій сфері, а також розкрити способи використання сучасного 

методологічного інструментарію при проведенні власних наукових досліджень. 

Результати навчання: 

В результаті вивчення дисципліни здобувачі наукового ступеню доктора філософії 

повинні: 

знати: теоретичне підґрунтя предметно-змістовного понятійно-категоріального апарату 

методології бухгалтерського обліку, ключові чинники, що вплинули на формування нових 

підходів до інформаційного (обліково-аналітичного) забезпечення інноваційного управління 

економікою, проблемні аспекти методології бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання 

різних інституційних секторів та галузей економіки. 

вміти: визначати мету, завдання, методологічні засади та методичні підходи при 

проведенні власних наукових досліджень. 

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: 

Гносеологічні засади сучасної теорії бухгалтерського обліку. 

Економічні категорії в методології бухгалтерського обліку. 

Концепції збереження капіталу як основа фінансового обліку. Галузеві аспекти сучасного 

бухгалтерського обліку 

Бухгалтерський облік і оподаткування: проблемні аспекти. 

Інформаційне забезпечення інноваційного управління економікою в умовах зростання 

невизначеності та глобалізаційних процесів. 

Бухгалтерський облік – інформаційна основа прозорості управління державними 

фінансами. 

Інституціональні засади організації бухгалтерського обліку в умовах державного 

регулювання. 

 



5 

 

1. Тематичний план  

Назва теми 

Кількість годин за формами 

навчання 

Денна  ф.н. Заочна ф.н. 

КЗ ІР ПК СР КЗ ІР ПК СР 

Тема 1. Економічні категорії в методології бухгалтерського обліку. 1 4 - 8 1 4 - 8 

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

сучасного бухгалтерського обліку 
1 4 - 8 1 4 - 8 

Тема 3. Бухгалтерський облік і оподаткування: проблемні аспекти. 1 3 - 8 1 3 - 8 

Тема 4. Інформаційне забезпечення інноваційного управління економікою в умовах 

зростання невизначеності та глобалізаційних процесів. 
1 3 - 9 1 3 - 9 

Тема 5. Бухгалтерський облік – інформаційна основа прозорості управління державними 

фінансами. 
2 3 - 9 2 3 - 9 

Тема 6. Інституціональні засади організації бухгалтерського обліку в умовах державного 

регулювання. 
2 4 - 9 2 4 - 9 

Тема 7. Гносеологічні засади сучасної теорії бухгалтерського обліку. 2 3 - 9 2 3 - 9 

Виконання і захист вибіркового завдання СР - - - 12 - - - 12 

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

Підготовка до екзамену - - - 12 - - - 12 

Усього: 12 24 - 84 12 24 - 84 

Разом:   годин 120 120 

               кредитів 4 4 

 

Примітка: Л – лекції; П – практичні заняття; КЗ – контактні заняття; ІР – індивідуальна робота; ПК – підсумковий контроль; СР – 

самостійна робота аспірантів. 
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2. ЗМІСТ 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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ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 4, а у ЗМ2 – теми 5 – 7. 

Заняття проводяться у вигляді контактних занять. Завершується дисципліна – іспитом. 
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) 

0-30 0-20 

Виконання контрольних (модульних) робіт (тестування, відповіді на 

проблемні запитання, практичні завдання) 

0-10 0-5 

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) 

0-10 0-25 

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) 

Всього 0-50 0-50 

 

Організація оцінювання: 

Оцінювання рівня знань аспірантів здійснюється за результатами поточного модульного 

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

Для здобувачів денної форми навчання передбачено: 

а) якість виконання завдань та відповіді на практичних заняттях: 

      - виступи на контактних заняттях, розв’язок міні-кейсів, участь в дискусіях і бесідах, 

розв’язок проблемних завдань та ситуаційних вправ; 

      - експрес-опитування, тест-контроль; 

      - виконання домашніх розрахункових завдань; 

Якість виконання завдань та відповіді на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 

до 30 балів.  

б) виконання контрольної (модульної) робіти – 10 балів. 

Таким чином, всі обов’язкові об’єкти поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 

40 балів. 

До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати 

одне (два) завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів: 

Вибіркові об’єкти самостійної роботи  - виконання і захист завдань СР за вибором студента: 

1. Підготовка тез доповіді на наукову конференцію; 

2. Підготовка наукової стаття; 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою; 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою; 

5. Підготовка презентації за заданою тематико; 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету); 

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою; 

Виконання і захист вибіркових завдань СР оцінюється в діапазоні від 0 до 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 – 0-20 балів 
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б) контрольної (модульної) роботи – 0-5 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 25 балів. 

Міжсесійний період 

Обов’язковим об’єктами поточного контролю знань аспірантів заочної форми навчання у 

міжсесійний період є: 

- завдання самостійної роботи аспіранта з дисципліни; 

- завдання самостійної роботи за дистанційним курсом. 

Самостійно виконана робота перевіряється викладачем та підлягає захисту у ході співбесіди 

зі студентом. Результати захисту оцінюються від 0 до 10 балів залежно від правильності 

виконання завдань (вправ), глибини викладення теоретичних питань, кількості опрацьованих 

літературних джерел і наявності конкретних прикладів із практики базового підприємства. 

Обов’язковою умовою є своєчасність представлення індивідуальної роботи.  

Самостійна робота за дистанційним курсом оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів, 5 з яких 

можуть бути отримані тільки при захисті результатів самостійної роботи – спілкуванні з 

викладачем в онлайн-режимі. 

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання:  

За виконання самостійної роботи аспіранта за вибором (1-го завдання): 

1. Підготовка тез доповіді на науковій конференції. 

2. Підготовка наукової статті. 

3.  Підготовка презентації. 

4.  Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри.  

Аспірант за власним бажанням може вибрати один із  вибіркових об’єктів поточного 

контролю і отримати від 0 до 5 . 

Таким чином, за виконання самостійної роботи в міжсесійний період аспірант може 

отримати від 0 до 25 балів. 

Результати поточного контролю знань за сесійний та міжсесійний період оцінюються в 

діапазоні від 0 до 50 балів.  

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 
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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 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 ECTS 
Оцінка за шкалою 

КНЕУ 
Оцінка за 4-бальною шкалою 

А 90-100 5 (відмінно) 

В 89-80 
4 (добре) 

С 70-79 

D 69-66 
3 (задовільно) 

Е 65-60 

FX 59-21 
2 (незадовільно) з можливістю 

повторного складання 

F 20-0 
2 незадовільно) з обов’язковим 

повторним вивчення науки 

 

 

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 
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«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. 

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 
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