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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування загальних, 

глобальних та спеціальних компетенцій з питань розвитку системи та моделей 

бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- 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. 

Програмні результати навчання:  

- обґрунтовувати підходи до розвитку системи бухгалтерського обліку; 

розкривати зміст теоретико-методологічних та організаційних елементів 

системи бухгалтерського обліку; 

-  проводити порівняльний аналіз моделей бухгалтерського обліку на 

національному та міжнаціональному рівнях; виявляти специфіку моделей 

національної системи бухгалтерського обліку та аналізувати їх вплив на 

розвиток бухгалтерського обліку в світі; 

-  здійснювати періодизацію розвитку окремих облікових методів, 

прийомів, категорій; виявляти загальні тенденції формування облікових 

традицій у країнах світу; 

-  здійснювати порівняльний аналіз наукових засад бухгалтерського обліку 

у європейських країнах; визначати національні особливості бухгалтерського 

обліку у країнах світу, в розрізі облікових методів, прийомів, категорій; 

проводити порівняльний аналіз моделей бухгалтерського обліку на рівні країн 

світу;  

- вміти виявляти специфіку моделей національної системи бухгалтерського 

обліку; здійснювати дослідження міжнародного характеру в частині 

виокремлення специфічних рис національних системи бухгалтерського обліку;  

- проводити критичний аналіз національних системи бухгалтерського 

обліку на рівні країни.  

Короткий зміст курсу: 

Система бухгалтерського обліку та її елементи. Зародження, еволюція та 

становлення сучасної системи бухгалтерського обліку. Формування систем 

бухгалтерського обліку в античному світі та країнах Європи у ранньому 



середньовіччі. Вплив наукових бухгалтерських шкіл на розвиток системи 

бухгалтерського обліку у XIX-XX ст. Моделі національних систем 

бухгалтерського обліку: типи і критерії порівняння. Міжнаціональна парадигма 

бухгалтерського обліку в контексті МСФЗ. Регулятивні аспекти розвитку 

моделей бухгалтерського обліку на рівні країни. Модель національної системи 

бухгалтерського обліку в Україні та її трансформація. 


