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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Системи і модулі бухгалтерського обліку» є однією із складових 

комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

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 дисципліни – формування у студента компетенцій з питань розвитку 

системи та моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях. 

Завдання дисципліни - набуття студентами 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 дисципліни: теоретико-практичні та історичні засади розвитку системи 

бухгалтерського обліку та її моделювання в контексті наукових позицій бухгалтерських шкіл в 

Україні та світі. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання:  

комплексної системи знань про теоретико-практичні та історичні засади розвитку 

системи бухгалтерського обліку та її моделювання;  техніки наукового передбачення в галузі 

наукового розвитку бухгалтерського обліку. 

2. Уміння:  

формулювати методологічні підходи до розвитку системи бухгалтерського обліку; 

здійснювати порівняльний аналіз національних систем бухгалтерського обліку за ключовими 

ознаками, періодизацію розвитку окремих облікових методів, прийомів, категорій; формувати 

базові моделі системи бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях; 

характеризувати основні особливості французької, італійської, німецької, англо-американської 

шкіл бухгалтерського обліку. 

3. Комунікація:  

здатність працювати в міжнародному середовищі для визначення національної 

специфіки розвитку облікових систем; презентувати результати наукових досліджень, вести 

дискусії з прикладних питань управління економічною системою; ефективно формувати 

комунікаційну стратегію при формуванні моделей бухгалтерського обліку; користуватися 
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нормативно-правовим актами і науковою літературою з дослідницької проблематики; зрозуміле 

донесення власних наукових висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців. 

4. Автономність та відповідальність:   

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 випрацюванням якісно нових підходів до 

вирішення облікових проблем; здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності; відповідальність за розвиток професійного знання і практики дослідницької 

роботи, за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми «Облік і аудит» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Системи і моделі бухгалтерського обліку»  

у відповідності до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Шифр  
компетен

тності 

 
Компетентності 

Шифр  
програмних 

результатів 
Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  
ПР02. Розуміти місце і значення облікової, 

аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств.  

ЗК05. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК08. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ПР06.  Розуміти особливості практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК15. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, вести здоровий 

спосіб життя.  

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і 

методів бухгалтерського обліку на 

національному та міжнародному рівнях з 

метою обґрунтування доцільності їх 

запровадження на підприємстві.  
 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК03. Здатність до відображення 

інформації про господарські 

операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому 

та управлінському обліку, їх 

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і 

цінності суспільства на основі розуміння 

місця предметної області у загальній 

системі знань, використовувати різні види 

та форми рухової активності для ведення 
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систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення. 

здорового способу життя. 
 

СК12. Здатність документувати, 
систематизувати, групувати, 
відображати в регістрах та 
узагальнювати облікову 
інформацію у звітності для цілей 
ефективного управління 
діяльністю суб’єкта 
господарювання. 

ПР24. Володіти методами формування, збору, 

обробки, систематизації, групування, 

узагальнення облікової інформації з 

формуванням різних типів звітності 

підприємства для задоволення 

інформаційних потреб основних груп 

користувачів. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Системи 

і моделі бухгалтерського обліку» представлена в табл. 2. 

Таблиця 2 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 

за дисципліною «Системи і моделі бухгалтерського обліку» 

у відповідності до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Компетентності 
Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 
відповідальність 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  
 Ум1 К1 АВ3 

ЗК05. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  
  К2  

ЗК08. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  
Зн2 Зн2   

ЗК13. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.  
 Ум1 К1, К2  

ЗК15. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, вести здоровий спосіб 

життя.  

  К2  

СК03. Здатність до відображення 

інформації про господарські 

операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

Зн1 Ум1 К1 Ав1 
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потреб осіб, що приймають 

рішення. 
СК12. Здатність документувати, 

систематизувати, групувати, 
відображати в регістрах та 
узагальнювати облікову 
інформацію у звітності для цілей 
ефективного управління 
діяльністю суб’єкта 
господарювання. 

Зн1 Ум1 К1 Ав1 

 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредитів ЄКТС): 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 
Заочна 

форма 

Дистанційна 

форма 

Заняття з 

викладачем 

С
Р

С
 

К
о
н

та
к
тн

і 
за

н
я
тт

я
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

С
Р

С
 

З
ан

я
тт

я
 в

 

д
и

ст
ан

ц
ій

н
о
м

у
 р

еж
и

м
і 

С
Р

С
 

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
ал

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 6 - 1 4 4 2 8 4 7 

Тема 6. Міжнаціональна парадигма 

бухгалтерського обліку в контексті 

МСФЗ. 

2 2 - 1 4 1 2 8 4 7 
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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 - - - - 

Виконання і захист підсумкових 

контрольних робіт 
- - - - - - - - 4 - 

Підготовка до підсумкового 

контролю 
- - - - 14 - - 14 - 16 

Усього: 18 30 - 12 60 16 12 92 32 88 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом:                                     
годин 120 120 120 

кредитів 4 4 4 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 



10 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

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. Завершується дисципліна – 

заліком. 

Організація оцінювання: 

Денна форма навчання 

  Всі об’єкти поточного контролю знань студентів з даної дисципліни поділяються на 

обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати 

обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать альтернативні 

завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб 

набрати необхідну кількість балів поточного контролю.         

Обов’язковими об’єктами поточного оцінювання знань студентів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 60 балів;  

2) виконання контрольних (модульних робіт) –  від 0 до 20 балів;  

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

Вибіркові об’єкти поточного контролю знань включають: 

1. Виконання і захист розрахункових робіт (0-10 балів). 

2. Підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій (0-10 балів). 

3. Переклад іншомовних текстів (для цілей науково-дослідної роботи) (0-10 балів). 

4. Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни (0-10 балів). 

5. Робота на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах (0-10 балів). 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-10 балів).   

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

Для студентів заочної форми навчання передбачено: 

Об’єктами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є: 

1. Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

2. Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

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

період – 0-50 балів. 

Сесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

б) контрольної (модульної) роботи – 0-10 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

Міжсесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: виконання і захист 

обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-20 балів: 

        - за виконання індивідуального завдання – 0-10 балів; 

        -  за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з  

            викладачем (у дні і години за графіком «Дня заочника»). – 0-10 балів: 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-20 балів. 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання: 
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1. Виконання і захист розрахункових робіт – 0-10 балів. 

2. Підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій – 0-10 балів. 

3. Переклад іншомовних текстів (для цілей науково-дослідної роботи) – 0-10 балів. 

4. Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни – 0-10 балів. 

5. Робота на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах – 0-10 балів. 

 За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності 

— в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Таким чином поточний контроль в міжсесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

 Результатами поточного контролю знань студентів в цілому  оцінюються в діапазоні від 

0 до 100 балів (включно). 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання 

має право їх відпрацювати за графіком консультацій. 

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 

календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у 

відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, 

виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні 

обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, 

повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 

Для студентів дистанційна форми навчання передбачено: 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання є: 

- відповіді, виконання завдань під час занять в дистанційному режимі (на форумах, у 

чатах, у Skype тощо) - 0-70 балів; 

- виконання і захист підсумкової контрольної роботи – 20 балів. 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання: 

1. Виконання і захист розрахункових робіт – 0-10 балів. 

2. Підготовка рефератів, есе з аналізом публікацій – 0-10 балів. 

3. Переклад іншомовних текстів (для цілей науково-дослідної роботи) – 0-10 балів. 

4. Виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни – 0-10 балів. 

5. Робота на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах – 0-10 балів. 

 За власним бажанням студенти можуть брати участь у науково-дослідній роботі. 

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові 

(заохочувальні) бали в діапазоні від 0 до 10 балів за кожне належним чином виконане завдання. 

При цьому їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр. 

Результатами поточного контролю знань студентів в цілому  оцінюються в діапазоні від 

0 до 100 балів (включно). 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у формі заліку за шкалою від 0 

до 100 балів включно.  

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) 
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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 дисципліни 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА  

4.1. Основна література 
1.  Історія економічних вчень: Підручник /Л.Я. Корнійчук, Н.О. Титаренко, А.М. Поручник 

та ін.; За ред.. Л.Я. Корнійчука, Н.О. Титаренко.– К.: КНЕУ, 2001. – 564 с. 

2.  Лановик Б.Д. та ін. Історія господарства: Україна і світ: Підручник. —К.: Вища шк., 1995. 

— 480 с. 

3.  Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Історія обліку: світ та Україна, погляд крізь роки. — Т.: 

Зорепад, 1998. — 151 с. 

4. Остап`юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. -  

К.: Знання, 2005. – 276 с. 

5. Остап`юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. -  

К.: Знання, 2005. 

6.  Пушкар М.С., Гавришко Н.В., Романів Р.В. Історія обліку та контролю господарської 

діяльності. Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 223 с. 

7. Шигун М.М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і 

методологія. Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632 с. 

8. Шигун М.М. Моделювання в наукових публікаціях з бухгалтерського обліку / М.М. 

Шигун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник 

наукових праць. Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – Вип. 24. – с. 394. – С. 301-314 

9. Шигун М.М. Моделювання елементів організації бухгалтерського обліку / М.М. Шигун 

// Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. 

Житомир: ЖДТУ, 2009. – № 4 (50) – 284 с. – С. 188-190 

10. Шигун М.М. Підходи і способи моделювання системи бухгалтерського обліку / М.М. 

Шигун // Збірник наукових праць / За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка 

АН ВШ України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора університету 

(голова) М.І. Бахмата. - Кам’янець-Подільський, 2009. – 744 с. – С. 322-326. 
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