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ВСТУП 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку»  розроблена 

відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 

затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10) та введеного в дію наказом 

ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Системи і моделі бухгалтерського обліку (Systems and models of accounting) – це теоретико-

практичні та історичні засади розвитку системи бухгалтерського обліку та її моделювання в 

контексті наукових позицій бухгалтерських шкіл в Україні та світі.  

Знання систем і моделей бухгалтерського обліку забезпечує формування у майбутніх 

фахівців професійного підходу до створення мікрооблікових систем з урахуванням 

макроекономічних впливів. Вивчення специфіки моделювання облікової системи забезпечує 

розуміння закономірностей його розвитку, передумов формування основоположних облікових 

концепцій, теорій та процедур.  

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.    

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувача компетенцій з питань 

розвитку системи та моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному 

рівнях. 

Завдання навчальної дисципліни - набуття здобувачами розуміння передумов виникнення 

бухгалтерського обліку як науки і як практичної діяльності; дослідження процесу формування 

облікових теорій та концепцій; отримання навичок оцінки нових ідей в світлі розвитку 

бухгалтерського обліку; набуття вміння виявлення ключових ознак національних систем 

бухгалтерського обліку та здійснення їх порівняльного аналізу; формування сталих навичок 

побудови нових моделей бухгалтерського обліку та їх видозміни; освоєння техніки наукового 

передбачення в галузі наукового розвитку бухгалтерського обліку. 

Предмет навчальної дисципліни: теоретико-практичні та історичні засади розвитку 

системи бухгалтерського обліку та її моделювання в контексті наукових позицій бухгалтерських 

шкіл в Україні та світі. 

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам навчання за 

навчальною дисципліною, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною 

«Системи і моделі бухгалтерського обліку» 

 

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 
2.2 здійснювати порівняльний аналіз національних систем 

бухгалтерського обліку за ключовими ознаками, 
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періодизацію розвитку окремих облікових методів, 

прийомів, категорій 

 

 

завдань, Case-study, контрольна 

(модульна) робота, підсумкова 

контрольна робота 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  

конкретних  

ситуацій 

перевірка виконання конкретних 

ситуацій, презентація, дискусія, 

підсумкова контрольна робота 

3.2 здатність презентувати результати наукових 

досліджень, вести дискусії з прикладних питань 

управління економічною системою 

3.3 здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію при формуванні моделей бухгалтерського 

обліку 

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 



1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 1 

Тематичний план навчальної дисципліни 

«Системи і моделі бухгалтерського обліку» 

 

Назва теми 

Кількість годин за формами навчання 

Очна (денна) форма Заочна форма 
Дистанційна 

форма 

Заняття з викладачем 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

  

зд
о

б
у

в
ач

а 

К
о

н
та

к
тн

і 
за

н
я
тт

я
 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

  

зд
о

б
у

в
ач

а 

З
ан

я
тт

я
 в

 д
и

ст
а
н

ц
ій

н
о

м
у

 

р
еж

и
м

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р

о
б

о
та

  

зд
о

б
у

в
ач

а 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р

ак
ти

ч
н

і)
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

і 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Система бухгалтерського обліку та її 

елементи. 
2 2 - 2 4 1 1 8 2 7 

Тема 2. Зародження, еволюція та становлення 

сучасної системи бухгалтерського обліку. 
2 2 - 2 4 1 1 8 4 7 

Тема 3. Формування систем бухгалтерського 

обліку в Античному світі та країнах Європи у 

ранньому Середньовіччі. 

2 4 - 2 4 2 1 8 4 7 

Тема 4. Вплив наукових бухгалтерських шкіл 

на розвиток системи бухгалтерського обліку 

у XIX-XX ст. 

2 6 - 2 4 2 1 8 4 7 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Моделі національних систем 

бухгалтерського обліку: типи і критерії 

порівняння. 

4 4 - 1 4 2 2 8 4 7 

Тема 6. Міжнаціональна парадигма 

бухгалтерського обліку в контексті МСФЗ. 
2 2 - 1 4 1 2 8 4 7 

Тема 7. Регулятивні аспекти розвитку 

моделей бухгалтерського обліку на рівні 

країни. 

2 2 - 1 4 1 2 8 2 7 

Тема 8. Модель національної системи 

бухгалтерського обліку  в Україні та її 

трансформація. 

2 4 - 1 4 2 2 8 4 7 

Виконання завдань індивідуальної роботи - - - - 14 - - 14 - 16 

Виконання контрольних (модульних) робіт - 2 - - - 2 - - 2 - 

Підготовка до підсумкового контролю 
- - - - 14 - - 14 - 16 

Виконання підсумкових контрольних робіт 
- 2 - - - 2 - - 2 - 

Усього: 18 30 - 12 60 16 12 92 32 88 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом:                                     
годин 120 120 120 

кредитів 4 4 4 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ 

 Поняття системи бухгалтерського обліку. Наукові підходи до визначення системи 

бухгалтерського обліку. Класифікація систем бухгалтерського обліку. Макро- та мікросистеми 

бухгалтерського обліку.  

 Елементи системи бухгалтерського обліку. Теоретичні, методологічні та організаційні 

елементи системи бухгалтерського обліку. 

 

ТЕМА 2. ЗАРОДЖЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.  

 Історія бухгалтерського обліку як наука, що вивчає події, які вплинули на виникнення, 

становлення та розвиток обліку. Ці події систематизовано та викладено в хронологічному та 

географічному розрізах.  Еволюція бухгалтерської думки. Методологія бухгалтерського обліку.  

Основні етапи розвитку обліку. Факти господарського життя  - це центральне поняття 

бухгалтерського обліку. Значення бухгалтерського обліку для господарства. Знання історії обліку – 

передумова передбачення його подальшого розвитку. 

 Перші підрахунки. Час та причини виникнення обліку. Вплив господарського обліку на 

розвиток цивілізації. Початок обліку у країнах Стародавнього Сходу (Єгипет, Вавилон, Індія, 

Китай). Облік Древньої Греції та Древнього Риму. Господарський облік Раннього Середньовіччя. 

 

 

ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АНТИЧНОМУ 

СВІТІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ У РАННЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ.  

 Передумови та обставини виникнення подвійного запису. Етапи розвитку подвійної 

бухгалтерії. Літературні джерела, що описують ведення бухгалтерського обліку. Італія – 

батьківщина подвійного запису. Робота Луки  Пачолі та її роль у  розвитку бухгалтерського обліку. 

Поширення подвійної бухгалтерії в Європі (Іспанія, Германія, Англія, Голландія, Франція.). Умови 

розвитку форм рахівництва, як фактора вдосконалення та підвищення ролі бухгалтерського обліку 

в житті суспільства.  

 

ТЕМА 4. ВПЛИВ НАУКОВИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ШКІЛ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У XIX-XX СТ.  

Становлення бухгалтерського обліку як самостійної галузі економічних знань. Зародження 

основних шкіл. Внесок італійської школи у розвиток юридичної та економічної концепцій; 

французької – у систему документації, ведення обліку на макрорівні; німецької – у створення 

карткових форм обліку, вдосконалення балансу та уніфікацію плану рахунків; англо-американської 

– у поділ обліку на управлінський та фінансовий, стандартизацію обліку. Провідні вчені та їх внесок 

у розвиток бухгалтерської науки. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 5. МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТИПИ І 

КРИТЕРІЇ ПОРІВНЯННЯ.  

Поняття моделі національної системи бухгалтерського обліку. Класифікаційний поділ 

моделей бухгалтерського обліку на рівні країни. Континентальна, англо-американська, 

південноамериканська, ісламська, перехідна, змішана моделі національних систем бухгалтерського 

обліку. 

 



8 

 

ТЕМА 6. МІЖНАЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В 

КОНТЕКСТІ МСФЗ.  

Міжнародні стандарти фінансової звітності як інтернаціональна модель регулювання 

системи бухгалтерського обліку. Бухгалтерські стандарти і компоненти облікової методології. 

Базові положення МСФЗ: проблеми ідентифікації 

 

ТЕМА 7. РЕГУЛЯТИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОДЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ НА РІВНІ КРАЇНИ.  

Регулятивні складові в науковій методології. Глобалізація з позиції її історичного та 

соціального значення. Гармонізація як спосіб упорядкування відносин в умовах глобалізації. 

Регулювання як спосіб підпорядкування розвитку явищ і процесів в системі управління.  

Регламентація як процес встановлення правил здійснення діяльності через визначення меж її 

виконання. Стандартизація як інструмент регламентації і регулювання. Місце облікової 

стандартизації в системі регулятивних складових економіки.  

Уніфікація як спосіб стандартизації. Основні методи уніфікації, що застосовуються в 

бухгалтерському обліку. 

 

ТЕМА 8. МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  В 

УКРАЇНІ ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЯ. 

Облік на території України  у праісторичні часи (від палеоліту до княжої доби). 

Господарський облік України у період княжої та литовсько-польської доби. Становлення 

бухгалтерського обліку у XVI-XVIII ст. Вплив інших країн на розвиток вітчизняного 

бухгалтерського обліку. 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання здобувача 

 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-4, а у ЗМ2 – теми 5-8. Заняття 

проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Згідно навчального плану спеціальності 

підсумкове оцінювання вивчення навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського 

обліку» передбачається у формі заліку. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті уміння 

й навички, а саме: 

-  за роботу на навчальних заняттях; 

- за виконання контрольних (модульних) робіт 

- за виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача). 

Рекомендований розподіл загальної кількості балів за поточну успішність наведено в табл. 3. 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

Під час проведення контрольних (модульних) робіт передбачене оцінювання результатів 

навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового (структурного) 

модуля. Контрольні (модульні) роботи, які можуть проводитися у формі: 

− письмового тестування; 

− комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle); 

− письмових відповідей на теоретичні питання та розв’язування практичних завдань; 

− розв’язування практичних ситуацій (кейсів) тощо. 
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Таблиця 3 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної 

дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку» 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів за формами навчання 

Очна (денна) Заочна Дистанційна 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, практичних, 

лабораторних, контактних заняттях, заняттях у дистанційному 

режимі) 

30 балів 20 балів 40 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 2МК × 5 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи 

(за вибором здобувача) 

10 × 1= 

10 балів 

10 × 2= 

20 балів 
-- 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-

дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

Додаткові (заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами 

поточного контролю 
50 балів 50 балів 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 50 балів 50 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 100 балів 100 балів 

 

Контрольні (модульні) роботи можуть бути проведені в синхронному режимі (як 

аудиторна контрольна робота) або в асинхронному режимі (наприклад, засобами платформи 

Moodle). Порядок та критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи визначають у 

методичних матеріалах з вивчення навчальної дисципліни. 

Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму 

контрольних (модульних) робіт. 

Відповідно до Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи здобувачів 

отримані здобувачами вищої освіти оцінки в Електронному журналі.  

Залік – форма підсумкового контролю, що передбачає оцінювання рівня засвоєння 

здобувачами вищої освіти навчального матеріалу на підставі результатів поточного контролю: 

– роботи на семінарських, практичних, лабораторних, контактних заняттях або заняттях в 

дистанційному режимі, контрольних (модульних) робіт та завдань для самостійного 

опрацювання здобувачів (до 50 балів); 

− підсумкової контрольної роботи (до 50 балів), яка виконується здобувачами на 

останньому навчальному занятті. 

Загальна кількість балів, які отримують здобувачі вищої освіти за результатами поточного 

контролю під час вивчення навчальної дисципліни, визначається в діапазоні: 0100 балів  з 

підсумковим контролем у формі заліку. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм 

навчання); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, контактних), не 

відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (для денної форми навчання).  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для 

самостійного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання 

здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі заліку 

набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають право 

повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 
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раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох 

випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів 

враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості 

для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-во бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 

Оцінка при підсумковому 

контролі 
Шкала 

ECTS 
у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання  
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

F 

 

  

 

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Системи і моделі 

бухгалтерського обліку» або її окремого компонента можливе за умов участі здобувача в програмі 

академічної мобільності (навчання в інших Університетах України або світу) відповідно до 

Положення про включене навчання і навчання за програмами Європейського Союзу здобувачів 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних 

вищих навчальних закладах, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній та 

інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, 

конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, тренінги, 
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майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у наукових гуртках, 

індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисципліни, тощо) в 

обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених освітньою 

програмою.  

У межах навчального року на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – не більше 6 

кредитів.  

Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує Положення 

про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих здобувачами у 

неформальній та інформальній освіті». 
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