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1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 

 
Мета дисципліни «Роль бухгалтера у бізнес-середовищі» полягає 

в ознайомленні студентів першого курсу спеціальності «Облік і 

оподаткування» з їх майбутньою професією, її економічним і 

соціальним значенням, місцем в Україні та світі, перспективами і 

шляхами досягнення певного кваліфікаційного рівня, вимогами до 

фахівців цієї галузі знань. 

 

Завдання навчальної дисципліни «Роль бухгалтера у бізнес-

середовищі»: 

– ознайомити студентів із структурою, змістом, характером і 

специфікою їхньої майбутньої професійної діяльності; 

– дати уявлення про перспективність кар’єрного зростання, 

необхідність та привабливість професії бухгалтера у сучасному 

бізнес-середовищі; 

– розкрити вимоги до майбутніх фахівців та шляхи досягнення 

високого професійного рівня;  

– ознайомити студентів з історією розвитку професії бухгалтера 

та становлення «Бухгалтерського обліку» як науки в системі 

економічних дисциплін; 

– сформувати у студентів систему знань щодо основ 

законодавства з обліку, аудиту й оподаткування. 

 

Предмет навчальної дисципліни – теоретичні та практичні 

аспекти організації діяльності фахівців у сфері бухгалтерського 

обліку з урахуванням вимог сучасного бізнес-середовища. 

 

Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня повинні знати: 

− теоретичні аспекти історії становлення та розвитку 

бухгалтерського обліку; 

− сучасні вимоги до фахівців з обліку і оподаткування, 

нормативне регулювання бухгалтерського обліку в Україні; 

− основні вимоги до підготовки фахівців зі спеціальності «Облік 

і оподаткування»; 

− основні аспекти організації та ведення бухгалтерського обліку, 

аудиту та оподаткування в Україні. 
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Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня також 

повинні вміти: 

− застосувати набуті знання в навчанні та практичній діяльності 

за спеціальністю «Облік і оподаткування»; 

− розрізняти професії бухгалтера за кваліфікаційними 

характеристиками; 

− практично використовувати отримані знання з планування 

кар’єрного розвитку. 

 

Вивчення дисципліни «Роль бухгалтера у бізнес-середовищі» 

надасть можливість здобувачам вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня оволодіти наступними компетентностями:  

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

− застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб'єктів господарювання; 

 − здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов'язків; 

 − демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

 

Викладання навчальної дисципліни «Роль бухгалтера у бізнес-

середовищі» забезпечить такі результати навчання: 

− 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; 

− вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися 

етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне 

різноманіття; 

− розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Еволюція та параметри 

функціонування бухгалтерського обліку 

 

Тема 1. Ретроспективи становлення і розвитку 

бухгалтерського обліку  
Господарський облік і виникнення подвійного запису. 

Зародження   бухгалтерії в античному світі та Середньовіччі.  

Формування бухгалтерського обліку як науки. Облікові теорії та 

світові бухгалтерські школи. Розвиток обліку в країнах світу в XX-

XXI ст. та національні системи бухгалтерського обліку. Еволюція 

елементів методу бухгалтерського обліку.  

Історія становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні.  

 

Тема 2. Бухгалтерський облік: сутність і роль у сучасному 

бізнес-середовищі 

Взаємозв’язок і взаємодія розвитку суспільних продуктивних сил 

і обліку. Інформаційні потреби менеджменту в управлінні 

господарською діяльністю підприємства. Облікова система в 

інформаційному забезпеченні управлінських рішень.  

Господарський облік і його види. Бухгалтерський облік як 

система упорядкованого узагальнення інформації про фінансово-

господарський стан господарюючих суб’єктів.  

 

Тема 3. Роль бухгалтерського обліку у забезпеченні сталого 

розвитку 

Концепція сталого розвитку та її вплив на трансформацію 

економічного, політичного та суспільного життя людства. Аналіз 

глобальних цілей в області сталого розвитку. 

Внесок бухгалтерського обліку у досягнення цілей сталого 

розвитку. Розвиток нефінансової звітності та її роль у досягнення 

цілей сталого розвитку. 
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Змістовий модуль 2. Регламентація обліку та аудиту в 

Україні 

 

Тема 4. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського 

обліку в Україні  

Реформування бухгалтерського обліку в Україні й інтеграція в 

європейські економічні відносини.  

Організація бухгалтерського обліку відповідно до вимог 

законодавчо-нормативних актів. Основні положення Закону 

України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні». Поняття про План рахунків бухгалтерського обліку. 

Огляд і загальні положення національних стандартів 

бухгалтерського обліку.  

Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємств, установ, 

організацій. 

 

Тема 5. Права, обов’язки і відповідальність працівників 

облікової служби підприємства  

Необхідність ведення обліку господарської діяльності 

підприємства, його виконавці.  

Використання праці та особливості професійної діяльності 

сучасного бухгалтера. Професійно-кваліфікаційні характеристики 

різних груп облікових професій та їх нормативне регулювання.  

Організація облікового процесу. Формування структури 

облікових підрозділів. Організаційне, правове і технічне 

забезпечення ведення бухгалтерського обліку.  

Права, обов’язки і відповідальність працівників з обліку.  

Адміністративна і кримінальна відповідальність службових осіб, 

відповідальних за ведення бухгалтерського обліку. 

 

Тема 6. Сутність податкового обліку 

Система оподаткування суб'єктів господарювання в Україні. Її 

законодавчо-нормативне регулювання. 

Податковий облік у системі бухгалтерського обліку. Основні 

засади побудови обліку розрахунків за податками і зборами. 

Відповідальність підприємств та їх посадових осіб за порушення 

податкового законодавства. 
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Тема 7. Організація аудиту в Україні  

Історичні аспекти виникнення, становлення та розвитку аудиту. 

Сутність, цілі і задачі аудиту. Види аудиту, аудиторські послуги.  

Регулювання аудиторської діяльності в Україні та її 

інформаційне забезпечення. Професійна етика аудиторів. 

Оформлення та узагальнення результатів аудиторської 

перевірки. 

 
 

3. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Проведення практичних занять з дисципліни «Роль бухгалтера у 

бізнес-середовищі» передбачає розгляд передбачених робочою 

програмою і розглянутих на лекціях тем.  

Теми та зміст практичних занять відповідно до робочої програми 

подано у табл. 1. 

Таблиця 1 

Теми практичних занять 

Тема  Зміст 
Форма 

контролю 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Вивчення 

історії виникнення 

та розвитку 

бухгалтерського 

обліку як 

професійної 

діяльності та науки 

Історія становлення 

та розвитку 

бухгалтерського 

обліку як 

професійної 

діяльності та 

економічної науки 

Усне 

опитування. 

Виконання 

завдань 

2 - 

Тема 2. Визначення 

сутності 

бухгалтерського 

обліку, його ролі в 

інформаційному 

забезпеченні 

управлінських 

рішень сучасного 

бізнес-середовища 

 

 

 

Облікова система в 

інформаційному 

забезпеченні 

управлінських 

рішень 

Усне 

опитування. 

Виконання 

завдань 

2 2 
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1 2 3 4 5 

Тема 3. Окреслення 

внеску 

бухгалтерського 

обліку у досягнення 

цілей сталого 

розвитку. Поняття 

нефінансової 

звітності 

Внесок 

бухгалтерського 

обліку у досягнення 

цілей сталого 

розвитку 

Усне 

опитування. 

Виконання 

завдань 

2 - 

Тема 4. Огляд вимог 

нормативно-

правових 

документів, які 

регулюють 

бухгалтерський 

облік в Україні 

Вивчення основних 

нормативних 

документів, які 

регламентують 

ведення 

бухгалтерського 

обліку та складання 

фінансової звітності 

Усне 

опитування. 

Виконання 

завдань 

2 1 

Тема 5. Визначення 

особливостей 

професійної 

діяльності сучасного 

бухгалтера. Права, 

обов’язки і 

відповідальність 

працівників 

облікової служби  

Аналіз професійно-

кваліфікаційних 

характеристик різних 

груп облікових 

професій та їх 

нормативного 

регулювання.  Права, 

обов’язки і 

відповідальність 

облікових 

працівників 

Усне 

опитування. 

Виконання 

завдань 

2 1 

Тема 6. Вивчення 

основних засад 

побудови обліку 

розрахунків за 

податками і зборами 

Податковий облік у 

системі 

бухгалтерського 

обліку 

Усне 

опитування. 

Виконання 

завдань 

2 - 

Тема 7. Аудиторська 

діяльність в 

Україні: її 

характеристика, 

завдання та 

нормативне 

регулювання 

Сутність, цілі і задачі 

аудиту. Регулювання 

аудиторської 

діяльності в Україні 

Усне 

опитування. 

Виконання 

завдань 

2 - 
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Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться під 

час контролю за виконанням завдань на заняттях, перевірки 

завдань, визначених для самостійного виконання, та за допомогою 

усного опитування за шкалою, наведеною у таблиці 2 та у % від 

кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого 

числа: 

 0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття Бали 

1 2 

1. Поточна складова оцінювання 

1.1.1. Лекційне заняття 1. Ретроспективи становлення і розвитку 

бухгалтерського обліку  
2 

1.1.2. Лекційне заняття 2. Бухгалтерський облік: сутність і роль у 

сучасному бізнес-середовищі 
2 

1.1.3. Лекційне заняття 3. Бухгалтерський облік: сутність і роль у 

сучасному бізнес-середовищі  
2 

1.1.4. Лекційне заняття 4. Роль бухгалтерського обліку у 

забезпеченні сталого розвитку 
2 

1.1.5. Лекційне заняття 5. Нормативно-правове регулювання 

бухгалтерського обліку в Україні 
2 

1.1.6. Лекційне заняття 6. Права, обов’язки і відповідальність 

працівників облікової служби підприємства 
2 

1.1.7. Лекційне заняття 7. Сутність податкового обліку 2 

1.1.8. Лекційне заняття 8. Організація аудиту в Україні 2 

1.2.1. Практична робота 1. Вивчення історії виникнення та 

розвитку бухгалтерського обліку як професійної діяльності та 

науки 

5 
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1 2 

1.2.2. Практична робота 2. Визначення сутності бухгалтерського 

обліку, його ролі в інформаційному забезпеченні управлінських 

рішень сучасного бізнес-середовища 

5 

1.2.3. Практична робота 3. Окреслення внеску бухгалтерського 

обліку у досягнення цілей сталого розвитку. Поняття нефінансової 

звітності 

5 

1.2.4. Практична робота 4. Огляд вимог нормативно-правових 

документів, які регулюють бухгалтерський облік в Україні 
5 

1.2.5. Практична робота 5. Визначення особливостей професійної 

діяльності сучасного бухгалтера. Права, обов’язки і 

відповідальність працівників облікової служби 

5 

1.2.6. Практична робота 6. Вивчення основних засад побудови 

обліку розрахунків за податками і зборами 
5 

1.2.7. Практична робота 7. Аудиторська діяльність в Україні: її 

характеристика, завдання та нормативне регулювання 
5 

1.3. Самостійна робота 9 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

2. Підсумкова складова оцінювання  

2.1. Модульний контроль №1 20 

2.2. Модульний контроль №2 20 

Всього підсумкова складова оцінювання: 40 

Разом: 100 

 
4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Практичне заняття № 1 

Тема:  «Вивчення історії виникнення та розвитку 

бухгалтерського обліку як професійної діяльності та науки» 

 

План заняття: 

1. Зародження   бухгалтерії в античному світі та Середньовіччі. 

2. Формування бухгалтерського обліку як науки. Облікові теорії 

та світові бухгалтерські школи. 

3. Розвиток обліку в країнах світу в XX-XXI ст. та національні 

системи бухгалтерського обліку. 
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4. Історія становлення та розвитку бухгалтерського обліку в 

Україні. 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Охарактеризуйте рахівництво (бухгалтерський облік) 

Стародавнього Сходу. 

2. Розкрийте зміст поняття «рахівництво Античного світу». 

3. У чому полягав бухгалтерський облік за часів Середньовіччя? 

4. Охарактеризуйте бухгалтерський облік  в епоху Відродження. 

5. Які основні аспекти організації бухгалтерського обліку у 

період індустріалізації? 

6. У чому полягає розвиток бухгалтерського обліку в умовах 

інформатизації. 

7. Охарактеризуйте облік на території України в дослов'янський 

період. 

8. Розкрийте ключові аспекти історії розвитку вітчизняного 

бухгалтерського обліку за часів Російської імперії та в 

соціалістичному суспільстві. 

9.  Який внесок Луки Пачолі у розвиток бухгалтерського обліку. 

10. Охарактеризуйте професійні об'єднання бухгалтерів та зміст 

їх діяльності. 

 

  Література: [1; 2; 3; 24]. 

 
Практичне заняття № 2 

Тема: «Визначення сутності бухгалтерського обліку, 

його ролі в інформаційному забезпеченні управлінських 

рішень сучасного бізнес-середовища» 

 

План заняття: 

1. Облікова система в інформаційному забезпеченні 

управлінських рішень. 

2. Господарський облік і його види. 
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3. Бухгалтерський облік як система упорядкованого 

узагальнення інформації про фінансово-господарський стан 

господарюючих суб’єктів. 
 

Кількість годин: 2 год. 

 

Питання для обговорення: 

1. Який взаємозв'язок розвитку суспільних продуктивних сил і 

обліку? 

2. Як бухгалтерський облік впливає на стан бізнесу? 

3. Дайте визначення поняттю «господарський облік».  

4. Які вимірники застосовуються в обліку? 

5. Охарактеризуйте оперативний облік. 

6. Дайте характеристику статистичному обліку. 

7. Що таке бухгалтерський облік? 

8. Охарактеризуйте мету та завдання бухгалтерського обліку. 

9. Дайте визначення поняттю «господарські засоби». За якими 

ознаками здійснюється їх групування? 

10. Дайте класифікацію джерелам утворення господарських 

засобів. 

 

  Література: [5; 11; 15]. 

 
Практичне заняття № 3 

Тема: «Окреслення внеску бухгалтерського обліку у 

досягнення цілей сталого розвитку. Поняття нефінансової 

звітності» 

 
План заняття: 

1. Концепція сталого розвитку та її вплив на трансформацію 

економічного, політичного та суспільного життя людства. 

2. Внесок бухгалтерського обліку у досягнення цілей сталого 

розвитку. 

3. Нефінансова звітність та її роль у досягнення цілей сталого 

розвитку. 

 

Кількість годин: 2 год. 
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Питання для обговорення: 

1. Розкрийте зміст поняття «сталий розвиток». 

2. Як і коли виникла Концепція сталого розвитку? 

3. Охарактеризуйте основні елементи Концепції сталого 

розвитку. 

4. Які цілі сталого розвитку були визначені резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН? Охарактеризуйте їхній зміст. 

5. Який внесок бухгалтерського обліку у досягнення цілей 

сталого розвитку був запропонований Міжнародною федерацією 

бухгалтерів? 

6. На яких трьох взаємопов'язаних принципах ґрунтуються цілі 

сталого розвитку? 

7. Сформуйте зміст поняття «нефінансова звітність». 

8. У чому переваги інтегрованої звітності?  

9. Назвіть ключові елементи інтегрованого звіту? Чи 

передбачено стандартизовану форму такого звіту? 
10. Охарактеризуйте Звіт про управління, передбачений 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні». 

 

  Література: [21; 25; 26; 27]. 

 
Практичне заняття № 4 

Тема: «Огляд вимог нормативно-правових документів, які 

регулюють бухгалтерський облік в Україні» 

 

План заняття: 

1. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог 

законодавчо-нормативних актів. 

2. Основні положення Закону України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні». 

3. План рахунків бухгалтерського обліку. 

4. Огляд і загальні положення національних стандартів 

бухгалтерського обліку. 

5. Фінансова звітність. 
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Кількість годин: 2 год. 

 

Питання для обговорення: 

1. Які основні законодавчо-нормативні акти регламентують 

бухгалтерський облік в Україні? 

2. Охарактеризуйте основні принципи бухгалтерського обліку, 

визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні». 

3. Опишіть елементи методу бухгалтерського обліку. 

4. У чому зміст подвійного запису? 

5. Які інформація представлена у Плані рахунків 

бухгалтерського обліку бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій? 

6.  Яке призначення національних стандартів бухгалтерського 

обліку? 

7. Охарактеризуйте поняття «баланс підприємства» та його 

складові. 

8. Що таке активи підприємства? 

9. Дайте визначення поняття «пасив». 

10.  Яким чином факти господарського життя відображаються в 

балансі підприємства?  

 

  Література: [5; 6; 8; 12; 16; 18; 20]. 

 
Практичне заняття № 5 

Тема: «Визначення особливостей професійної діяльності 

сучасного бухгалтера. Права, обов’язки і відповідальність 

працівників облікової служби» 

План заняття: 

1. Організація бухгалтерського обліку.  

2. Використання праці та особливості професійної діяльності 

сучасного бухгалтера.  

3. Організаційне, правове і технічне забезпечення ведення 

бухгалтерського обліку. 

4. Права, обов’язки і відповідальність працівників з обліку. 
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5. Адміністративна і кримінальна відповідальність службових 

осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку. 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Питання для обговорення: 

 

1. Які форми організації бухгалтерського обліку може обрати 

підприємство?  

2. Яка форма організації бухгалтерського обліку передбачена 

для суб'єктів господарювання, що становлять суспільний інтерес? 

3. У якому документі розкриваються кваліфікаційні 

характеристики для працівників бухгалтерських професій? 

4. Які кваліфікаційні вимоги висуваються до головного 

бухгалтера? 

5. Яким документом регламентується робота бухгалтерської 

служби? Охарактеризуйте його зміст. 

6. Назвіть основні обов'язки і права бухгалтера. 

7. Які обов'язки керівника щодо ведення обліку, визначені 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні»? 

8.  Хто несе відповідальність за організацію бухгалтерського 

обліку на підприємстві? 

9. У чому полягає технічне забезпечення ведення обліку? 

10.  Яка адміністративна і кримінальна відповідальність 

службових осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, 

передбачена вітчизняним законодавством? 

 

  Література: [1; 7; 9; 10; 20; 24]. 
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Практичне заняття № 6 

Тема: «Вивчення основних засад побудови обліку 

розрахунків за податками і зборами» 

 
План заняття: 

1. Система оподаткування суб'єктів господарювання в Україні. 

2. Основні засади побудови обліку розрахунків за податками і 

зборами.  

3. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Питання для обговорення: 

1. Охарактеризуйте зміст поняття «система оподаткування». 

2. Яким нормативно-правовим актом регламентується 

нарахування та сплата податків і зборів в Україні? 

3. Які податки і збори, передбачені вітчизняним 

законодавством? 

4. Які основні принципи побудови податкової системи? 

5. Охарактеризуйте зміст понять «податок» та «збір». 

6. Розкрийте зміст поняття «податковий облік». 

7. Вкажіть відмінності та спільні риси податкового та 

бухгалтерського обліку. 

8. Назвіть, який орган виконавчої влади здійснює 

адміністрування нарахування та сплати податків, а також контроль 

за дотриманням податкового законодавства. 

9. У чому полягає зміст професії «податковий консультант»? 

10.  Які види відповідальності можуть бути застосовані у випадку 

порушення податкового законодавства? 

 

  Література: [10; 15; 17]. 

 
 

 

 

 

 



17 

Практичне заняття № 7 

Тема: «Аудиторська діяльність в Україні: її 

характеристика, завдання та нормативне регулювання» 

 
План заняття: 

1. Історичні аспекти виникнення, становлення та розвитку 

аудиту. 

2. Сутність, цілі і задачі аудиту. Види аудиту, аудиторські 

послуги.  

3. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. 

4. Професійна етика аудиторів. 

5. Оформлення та узагальнення результатів аудиторської 

перевірки. 

 

Кількість годин: 2 год. 

 

Питання для обговорення: 

1. Дайте визначення поняття «аудитор». 

2. Якими нормативно-правовими актами регулюється діяльність 

аудиторів в Україні? 

3. Охарактеризуйте вимоги до сертифікації аудиторів в Україні. 

4. Які вимоги до існування аудиторських фірм? 

5. Яка відповідальність аудиторів перед замовниками 

аудиторських послуг? 

6. Які цілі аудиту? 

7. Які фундаментальні принципи аудиту? 

8. Назвіть основні умови надання аудиторських послуг. 

9. У чому зміст діяльності аудиторської палати України? 

Охарактеризуйте нормативну базу, що забезпечує її 

функціонування. 

10. Охарактеризуйте діяльність спілки аудиторів України. 
 

  Література: [4; 15; 19; 32; 33; 34]. 
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5. ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання:  

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 15 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС – 

18 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях – 27 год. 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення 

відповідного матеріалу перевіряється під час поточного та 

підсумкового контролю знань. 

Таблиця 3 

Завдання для самостійної роботи 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Початки зародження обліку. Облікові 

системи Стародавнього Сходу 

2 2 

2. Облік в античному світі та 

Середньовіччі. Перші зразки 

розвиненого обліку 

2 2 

3. Зародження бухгалтерської науки в 

Італії. Зміст та значення в історії обліку 

«Трактату про рахунки і записи» 

2 3 

4. Розвиток французької, італійської та 

німецької бухгалтерських шкіл 

2 3 

5. Формування англійської та англо-

американської бухгалтерських шкіл 

2 3 

6. Облік на території України в 

дослов'янський період 

2 3 

7. Облік та право на території України в 

період княжої та литовсько-польської 

доби 

2 3 

8. Бухгалтерський облік в Україні у XVI-

XVIII століттях 

2 3 

9. Історія розвитку бухгалтерського обліку 

в Україні  кінця ХVІІІ – кінця ХХ 

століття 

 

2 3 
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10. Професійні організації бухгалтерів та 

аудиторів: їх функції, права і обов'язки 

2 5 

11. Бухгалтерський облік у країнах світу на 

сучасному етапі соціально-економічного 

розвитку. Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку 

5 5 

12. Перспективи розвитку національної 

системи обліку 

5 7 

13. Оцінка системи правового регулювання 

бухгалтерського обліку 

 

5 7 

14. Фінансова звітність суб'єктів 

господарювання в Україні 

5 7 

15. Нефінансова звітність: міжнародний 

досвід та впровадження у практичну 

діяльність вітчизняних підприємств 

5 7 

16. Оцінка системи оподаткування в 

Україні. Аналіз міжнародної практики 

5 7 

17. Історія становлення і розвитку аудиту у 

світі. Передумови виникнення аудиту. 

Розвиток вітчизняного аудиту 

5 7 

18. Професійна етика бухгалтера та 

аудитора 

5 7 

Разом: 60 82 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 
6.1. Базова література 
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