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1.  Мета і завдання вивчення дисципліни «Теорії і концепції 

бухгалтерського обліку» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення курсу «Теорії і концепції бухгалтерського обліку»  є 

формування у аспірантів системи знань з теорії бухгалтерського обліку,  

принципів та концепцій щодо ведення бухгалтерського 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. 

 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни служить освоєння таких дисциплін 

як «Філософія науки», «Методологія та організація наукових досліджень». 

«Іноземна мова в наукових дослідженнях». Паралельно з даною дисципліною 

аспіранти освоюють «Облік  та оподаткування в управлінні підприємством», 

«Аналіз і аудит: теоретико-методологічний аспект». 

 

2.3. 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. 

 

2.4. Результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни аспіранти повинні:  

- глибоко розуміти  особливості формування та розвитку теорії 

бухгалтерського обліку, облікових концепцій у різних наукових школах в 

Україні й за рубежем. 

  

         2.5. Завдання вивчення дисципліни 

 Основні завдання навчально-наукової дисципліни полягають у тому, щоб 

на належному рівні надати 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. 

 

 

  



      3. Програма дисципліни «Теорії і концепції бухгалтерського обліку» 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Бухгалтерський облік як наука, її теоретико-методологічні 

основи 

 

Основні поняття щодо формування та розвитку науки - предмет, метод, 

парадигма, концепція, методологія, методика, техніка, організація. 

Бухгалтерський облік як наука.  Становлення науки про бухгалтерський облік та 

її взаємозв’язок з іншими науками. Теорія бухгалтерського обліку. Теоретико-

методологічні основи науки про бухгалтерський облік. Сутність предмета 

бухгалтерського обліку, що розкривається через його об'єкти – активи, капітал, 

зобов'язання, господарські процеси, витрати, доходи. Поняття про метод науки. 

Метод бухгалтерського обліку. Система елементів методу бухгалтерського 

обліку та їх взаємозв'язок з етапами облікового процесу. Методичні прийоми 

бухгалтерського обліку. Класифікація загальнонаукових, частково наукових 

методів дослідження та розрахунково-аналітичних прийомів. Структура методів 

дослідження облікової інформації. Взаємозв'язок методичних прийомів 

бухгалтерського обліку. 

Література: [ 4; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 16, с.4-30].  

 

Тема 2.  Еволюція розвитку теорії бухгалтерського обліку 

 

Виникнення науки про господарський облік.  Уніграфічна, камеральна та 

диграфічна парадигми обліку. Бухгалтерський облік як наука та практична 

діяльність.  Основні підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку, які 

використовувались у різні часи: філософський, документальний, синтетичний та 

аналітичний. Основні етапи розвитку обліку як науки і практичної діяльності. 

Лука Пачолі та його опис подвійної бухгалтерії. Чотири основні періоди 

розвитку бухгалтерського обліку. Характерні особливості науки про 

бухгалтерський облік та його відмінності від інших наук: 

Література: [ 4; 6; 7; 13; 14; 15; 16, с.31-46]. 

 

                     Тема 3. Аналіз теорій бухгалтерського обліку 

 

 Парадигмальний підхід у розвитку теорій бухгалтерського обліку та 

звітності. Проста натуральна бухгалтерія, камеральна бухгалтерія, проста 

монетарна бухгалтерія, подвійна статична бухгалтерія, подвійна динамічна 

бухгалтерія, подвійна інформаційно-динамічна бухгалтерія. Облікові теорії в 

наукових школах: континентальній (італійській, німецькій, французькій),  англо-

американській,  російській, українській, ісламській,  інших облікових школах. 

Класифікація теорій бухгалтерського обліку та їх характеристика. Теорії 

формування бухгалтерської звітності. 

Література: [1; 2; 3; 5; 7; 13; 16, с.47-82]. 



Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Проблемні аспекти і перспективи розвитку  теорії 

бухгалтерського обліку 

 

Нові підходи в теорії бухгалтерського обліку. Теорія і методологія 

бухгалтерського обліку в умовах  постіндустріальної економіки. Нові об’єкти 

бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік в умовах цифризації економіки. 

Методологічні проблеми бухгалтерського обліку на сучасному етапі 

економічного розвитку України. Передумови подальшого розвитку 

бухгалтерського обліку. Інституційна модель бухгалтерського обліку. Сучасні 

концепції і тенденції розвитку бухгалтерської звітності. Система теорій 

бухгалтерської звітності. 

Література: [1; 2; 3; 5; 6; 7; 13; 14; 16, с.83-98]. 

 

Тема 5. Концептуальні підходи до формування системи 

бухгалтерського обліку в Україні 

 

 Наукові підходи до формування концепції бухгалтерського обліку. 

Характеристика окремих елементів концепції:  методології дослідження, методів 

проведення досліджень,  принципів організації дослідження. Формування та 

характеристика сучасних концепцій бухгалтерського обліку: управлінської, 

фінансової та податкової концепцій. Роль обліку в оподаткуванні підприємств. 

Розвиток, напрями та перспективи удосконалення обліку в Україні. 

Література: [1; 2; 3; 4; 10; 13; 14; 16]. 

        

4. Структура залікового кредиту з дисципліни  

«Теорії і концепції бухгалтерського обліку» 

(денна форма навчання) 

Назва теми 
Кількість годин 

Аудиторні години Самостійна робота 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Бухгалтерський облік як наука, її 

теоретико-методологічні основи 

8 22 

Тема 2.  Еволюція розвитку теорії 

бухгалтерського обліку 
8 22 

Тема 3. Аналіз теорій бухгалтерського 

обліку 
9 21 

Змістовий модуль 2.  
Тема 4. Проблемні аспекти і перспективи 

розвитку  теорії бухгалтерського обліку 
10 20 

Тема 5. Концептуальні підходи до 

формування системи бухгалтерського 

обліку в Україні 

10 20 

Разом 45 105 

 



5. Самостійна робота 
 

Тематика 
К-сть 

годин 

1.Дайте визначення поняттям « наука», «теорія», «наукова теорія». 

2.Що Ви розумієте під науковим  принципами, науковими 

концепціями та науковими парадигмами? 

3.У чому різниця між  методологією, методикою, технікою та 

організацією наукової діяльності? 

4.Дайте визначення теорії бухгалтерського обліку. 

5.Які ознаки бухгалтерського обліку як самостійної науки? 

6.Який зв'язок  бухгалтерського обліку з іншими науками? 

7.Що є предметом і об’єктами бухгалтерської науки? 

8.Які особливі методи і прийоми використовуються в 

бухгалтерському обліку, що відрізняє його від інших наук? 

9.Які загальнонаукові методи використовуються в бухгалтерському 

обліку? 

10.У чому різниця між розрахунково-аналітичними та 

документальними методами дослідження? 

11.Що включають органолептичні прийоми дослідження? 

12.Методичні прийоми узагальнення, оцінювання і реалізації 

результатів наукових досліджень та їх характеристика. 

13.Постулати в бухгалтерському обліку. 

14.Коли виник облік і які його тодішні парадигми? 

15.Охарактеризуйте етапи і періоди розвитку бухгалтерського 

обліку як науки. 

16.Який період піднесено до початку розвитку теорії 

бухгалтерського обліку і чому? 

17.Який вклад Луки Пачолі у розвиток теорії бухгалтерського 

обліку? 

18.Поясніть передумови перетворення бухгалтерського обліку у 

науку. 

19.Що символізує герб бухгалтера і чий це проект?          

20.Якими парадигмами характеризуються етапи розвитку теорії 

бухгалтерського обліку? 

21.Чим відрізняються проста натуральна, проста монетарна та 

камеральна наукові парадигми обліку? 

22.Чим відрізняються подвійна статична, подвійна динамічна та 

інформаційно-динамічна парадигми обліку? 

23.Що таке наукові школи та які їх види у сфері теорії обліку? 

24.Дайте характеристику, назвіть представників і їх досягнення 

Італійської бухгалтерської наукової школи. 

25.Дайте характеристику, назвіть представників і їх досягнення 

Французької бухгалтерської наукової школи. 

26.Дайте характеристику, назвіть представників і їх досягнення 

2 

2 

 

2 

 

1 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 



Німецької бухгалтерської наукової школи. 

27.Дайте характеристику, назвіть представників і їх досягнення 

Північноамериканської бухгалтерської наукової школи. 

28.Дайте характеристику, назвіть представників і їх досягнення 

Південноамериканської бухгалтерської наукової школи. 

29.Дайте характеристику, назвіть представників і їх досягнення 

Ісламської бухгалтерської наукової школи. 

30.Дайте характеристику, назвіть представників і їх досягнення 

Російської бухгалтерської наукової школи. 

31.Китайська облікова наукова школа та її розвиток. 

32.Минулі та сучасні національні бухгалтерські наукові школи та 

їх представники. 

33.Ознаки класифікації облікових теорій. 

34.Класифікація теорій бухгалтерського обліку за С.Ф. 

Легенчуком. 

35.Класифікація теорій бухгалтерського обліку за Е.С. 

Хендріксеном та М.Ф. Ван Бредою . 

36.Класифікація теорій обліку за М.Р. Метьюсом та М.Х.Б. 

Перерою. 

37.Характеристика теорій формування бухгалтерської звітності. 

38.Сучасні підходи в теорії бухгалтерського обліку. 

39.  Характерні риси постіндустріальної економіки та їх вплив на 

розвиток теорії бухгалтерського обліку. 

40. Інституційна модель бухгалтерського обліку та звітності. 

41. Комунікаційна модель бухгалтерського обліку та звітності. 

42.Еволюційно-адаптивна теорія бухгалтерського обліку та 

звітності. 

43.Концепція як наукова категорія, концепція бухгалтерського 

обліку, її види та принципи формування. 

44.Управлінська концепція бухгалтерського обліку, її характерні 

ознаки та сфера застосування. 

45.Фінансова концепція бухгалтерського обліку, її характерні 

ознаки та сфера застосування. 

46.Податкова концепція бухгалтерського обліку, її характерні 

ознаки та сфера застосування. 

46. Роль обліку в оподаткуванні суб’єктів господарювання. 

47.Які завдання ставляться перед розробкою нової Концепції 

бухгалтерського обліку? 

48. Назвіть найважливіші елементи (складові) Концепції розвитку 

бухгалтерського обліку в Україні. 

49.Визначіть найважливіші етапи розвитку бухгалтерського обліку 

в історії України. 

50.Які перспективні напрями розвитку та удосконалення  

бухгалтерської науки можете назвати? 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

1 

4 

 

2 

 

1 

 

2 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

Разом   105 



6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Теорії і концепції бухгалтерського 

обліку» використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- аналітичні звіти, реферати; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- екзамен. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Теорії і 

концепції бухгалтерського обліку» визначається за шкалою оцінювання: 

За шкалою 

університету 

За національною шкалою 
За шкалою ЕСТS 

Іспит Залік 

90-100 відмінно 

зараховано 

А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 

незадовільно незараховано 

FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 
F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

№ Найменування Номер 

теми 
1. Презентаційні матеріали по всіх темах курсу 1-5 
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