
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни «Теорії і концепції бухгалтерського обліку» 

  
 

Загальний опис дисципліни. Навчальна дисципліна «Теорії і концепції 
бухгалтерського обліку»  є одним з найважливіших предметів з теоретичної та 
практичної підготовки докторів філософії (PhD) за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування».  Освоєння даної дисципліни  надає можливість аспірантам 
здійснювати теоретичне обґрунтування основних теорій та концепцій 
бухгалтерського обліку, розвиває вміння давати їм аналітичну оцінку та визначати 
перспективи подальшого розвитку. Вона розвиває  здатність визначати  ефективні 
напрями облікової роботи, формувати облікову політику підприємств, вносити свої 
пропозиції щодо удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку. 
Разом з іншими дисциплінами (такими як «Облік та оподаткування в управлінні 
підприємством», «Аналіз і аудит: теоретико-методологічний аспект», «Інформаційно-
аналітичні технології в наукових пошуках» та ін.) вона спрямована на пошук ідей і 
напрямів щодо якнайповнішого забезпечення користувачів правдивою та 
оперативною інформацією про діяльність підприємства, вміння аналізувати її та 
розробляти пропозиції щодо вдосконалення управління на базі обліково-аналітичної 
інформації. 

Метою вивчення курсу «Теорії і концепції бухгалтерського обліку»  є 
формування у аспірантів системи знань з теорії бухгалтерського обліку,  принципів та 
концепцій щодо ведення обліку та складання фінансової звітності. Програма дає 
можливість зорієнтувати аспірантів на найбільш повне освоєння теоретичних питань 
розвитку теорій  бухгалтерського обліку, формування його концепцій, пошуку 
подальших напрямів вдосконалення обліково-аналітичної роботи. Вивчення курсу 
передбачає набуття систематичних та ґрунтовних знань із суміжних дисциплін, 
цілеспрямованої роботи над вивченням спеціалізованої літератури, активності на 
лекціях і практичних заняттях, самостійної роботи та виконання індивідуальних 
завдань.  

Завдання вивчення дисципліни у тому, щоб на належному рівні надавати 
аспірантам і пошукувачам навчальний матеріал стосовно діючих світових теорій та 
концепцій бухгалтерського  обліку, напрямів та перспектив розвитку та 
удосконалення  в Україні обліку та оподаткування в умовах постіндустріальної 
глобалізованої економіки. Завдання лекційних занять полягає у викладенні 
аспірантам згідно з програмою та робочим планом основ та проблемних питань  
розвитку теорій та концепцій  бухгалтерського обліку у світовому масштабі та в 
Україні, формуванні у аспірантів цілісної системи теоретичних знань з курсу «Теорії і 
концепції бухгалтерського обліку». Завдання практичних занять полягає у набутті 
аспірантами вміння  працювати з літературними джерелами щодо вивчення та 
узагальнення  теоретичних основ розвитку теорій та концепцій бухгалтерського 
обліку в історичному аспекті; проводити класифікацію облікових теорій та аналіз 
правил формування бухгалтерської звітності, оцінювати нові підходи у розвитку 
теорії бухгалтерського обліку, сучасні концепції і тенденції розвитку бухгалтерської 
звітності; давати пропозиції щодо розвитку, напрямів та перспектив удосконалення  
обліку в Україні і світі. 

За своїм змістом дисципліна «Теорії і концепції бухгалтерського обліку» 
передбачає вивчення на лекційних і практичних  заняттях наступних тем: 

Тема 1. Бухгалтерський облік як наука, її теоретико-методологічні основи. 
Тема 2.  Еволюція розвитку теорії бухгалтерського обліку. 



Тема 3. Аналіз теорій бухгалтерського обліку. 
Тема 4. Проблемні аспекти і перспективи розвитку  теорії бухгалтерського обліку. 
Тема 5. Концептуальні підходи до формування системи бухгалтерського обліку в 

Україні. 
Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: здатність здійснювати теоретичне обґрунтування основних теорій та 
концепцій бухгалтерського обліку, давати їм оцінку, визначати їх роль та перспективи 
подальшого розвитку. 

 Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 
забезпечує вивчення дисципліни:  глибоко  розуміти  особливості формування та 
розвитку теорії бухгалтерського обліку, облікових концепцій у різних наукових 
школах в Україні й за рубежем. 

 
 


