
 СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ 
 

 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК НАУКА: 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА  
 

 

Ступінь вищої освіти – третій (освітньо-науковий)                 
 

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 
 

Спеціальність – 071 Облік і оподаткування 
 

Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування» 
 

Кількість кредитів ECTS – 5 
 

Рік навчання – 1, семестр – 2  
 

Мова викладання – українська   
 

 Керівник: 
 

 д.е.н., професор Бруханський Руслан Феоктистович 
 

 

r.brukhanskyi@gmail.com; +380506097776 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дисципліна „Бухгалтерський облік як наука: методологія та методика” спрямована на формування 

у здобувачів комплексу знань з ідентифікації теоретичних основ бухгалтерського обліку як науки 

та практичної діяльності, методологічних параметрів і категоріального апарату наукових 

досліджень, генерування й ідентифікації наукових ідей, специфіки методичного інструментарію 

бухгалтерського обліку та особливостей його застосування, позиціонування бухгалтерського 

обліку в науці та системі економічних відносин, інтерпретації нормативно-правового регулювання 

бухгалтерського обліку з врахуванням специфіки типових світових моделей.  
 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ 
 

Ідентифікація сутності бухгалтерського обліку як науки. Критичне усвідомлення категоріального 

апарату бухгалтерського обліку як науки і практичної діяльності. Структуризація історичних 

етапів еволюції бухгалтерського обліку. Здатність ідентифікувати проблематику бухгалтерського 

обліку. Вміння обґрунтовувати вибір спектру конкретних методів дослідження залежно від 

наукових цілей. Володіння методикою збору, систематизації й опрацьовування інформації; 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Вміння позиціонувати 

бухгалтерський облік у системі економічних відносин і науці. Здатність критично аналізувати 

ефективність нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку з врахуванням 

специфіки типових світових моделей. 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Години 

(лек./сем.) 
Тема Результати навчання Завдання 

1 / 1 1. Позиціонування 

бухгалтерського обліку 

як науки і практичної 

діяльності 

Ідентифікувати бухгалтерський облік як науку і 

практичну діяльність. Критично формулювати 

мету, принципи і завдання бухгалтерського об-

ліку. Позиціонувати бухгалтерський облік в сис-

темі економічних наук. Формулювати предмет, 

об’єкти,  визначальні параметри методу бухгал-

терського обліку.  

Тести, 

питання, 

кейси  

1 / 1 2. Ретроспективи 

розвитку бухгалтерського 

обліку як науки і 

практичної діяльності 

Усвідомлення передумов виникнення системи 

бухгалтерського обліку. Хронологізація етапів 

розвитку бухгалтерського обліку. Диференціація 

специфіки обліку різних країн. Ідентифікація 

Кейси, 

підсумкове 

тестування  

mailto:r.brukhanskyi@gmail.com


світових моделей бухгалтерського обліку. 

2 / 2 3. Наука та наукові 

дослідження: теоретичні 

основи 

Інтерпретувати сутність науки. Диференціювати 

етапи отримання наукової продукції. Ідентифі-

кувати види наукової діяльності і функції науки 

в сучасному суспільстві. Генерувати ідею, фор-

мулювати наукову гіпотезу. Визначати предмет і 

об’єкт наукового дослідження. Усвідомлювати 

наукову діяльність та науковий результат.  

Тести, 

питання, 

кейси  

2 / 2 4. Методологічні засади 

бухгалтерських наукових 

досліджень 

Ідентифікувати об’єкт і предмет наукового дос-

лідження. Позиціонувати сфери застосування 

методів дослідження. Формувати стадії науко-

вого дослідження. Узагальнювати, апробувати і 

реалізовувати результати досліджень 

Тести, 

кейси  

2 / 2 5. Наукові дослідження у 

бухгалтерському обліку 

Формувати програму наукового дослідження. 

Диференціювати етапи наукового дослідження. 

Знати визначальні риси основних видів науко-

вих робіт. Володіти спектром параметрів 

успішного проведення наукового дослідження. 

Індивіду-

альні зав-

дання  

2 / 2 6. Організаційне 

забезпечення 

бухгалтерських наукових 

досліджень 

Вміти генерувати наукову ідею, формулювати 

гіпотезу наукового дослідження, окреслювати 

спектр наукової проблематики. Ідентифікувати 

новизну результатів наукового дослідження. 

Вміти складати план наукової роботи. 

Наукова 

дискусія  

2 / 2 7. Інформаційне 

забезпечення 

бухгалтерських наукових 

досліджень 

Використовувати повний спектр джерел інфор-

мації в бухгалтерських наукових дослідженнях. 

Володіти методикою пошуку джерел наукової 

інформації. Аналізувати, інтерпретувати та 

узагальнювати наукову інформацію. 

Наукові 

виступи, 

кейси  

3 / 3 8. Методика проведення 

бухгалтерських наукових 

досліджень 

Акумулювати і використовувати наукові факти.  

Ідентифікувати види наукових досліджень. Во-

лодіти типовими методами досліджень. Застосо-

вувати етапи процесу первинного спостережен-

ня у бухгалтерських наукових дослідженнях. 

Презен-

тація дос-

лідження, 

підсумкове 

тестування 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо дедлайнів і перескладання: Письмові роботи, надані з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 15 балів). Перескладання модулів відбувається з 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
 

Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи підлягають перевірці на наявність 

плагіату та допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями (не більше 20 %). 

Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонено. В процесі тестування дозволено використовувати лише ДСТУ. 
 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) визначається за шкалою оцінювання: 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: 
 

За шкалою  

університету 

За національною  

шкалою 

За шкалою  

ECTS 

90-100 відмінно A (відмінно) 

85-89 добре B (дуже добре) 

75-84 добре C (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 задовільно E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 незадовільно F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 
 

Остаточна оцінка розраховується за результатами диференційованого заліку. 

 


