
SYLLABUS 

Опис компоненту 
 

1. Освітній ступінь  Третій рівень вищої освіти 

2. Назва наукового 

семінару 
Теорії і системи обліку та оподаткування/ 

Theories and systems of accounting and taxation 

3.1 ОЧНА 

Тривалість 

(практичні/СРС) 

90/3 

 

(28/62) 

3.2 ЗАОЧНА 

Тривалість 

(практичні/СРС) 

90/3 

 

(6/84) 

4.  Тип компоненту/ 

позиція  

Обов’язковий 

5.1 Викладач Костюченко Валентина Миколаївна 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1128&uk 

5.2 Контактна 

інформація  

v.kostyuchenko@knute.edu.ua 

6. Освітня 

програма(ОП) 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/c0f6c09598b2f9c6dcf0857ca8dbc1f8.pdf 

7.1 Цілі та очікувані 

результати 

навчання   

Поглиблення аспірантами знань про становлення та розвиток теорій і 

систем обліку та оподаткування, набуття умінь і навичок критичного 

мислення при опрацюванні та використанні інформації для розв’язання 

комплексних проблем у професійній діяльності, науковому дослідженні 

та продукуванні нових ідей   

7.2 Перелік 

спеціальних 

(фахових) 

компетентностей 

(СК) 

СК 02. Здатність працювати з різними інформаційними ресурсами, 

отримувати, обробляти, аналізувати, систематизувати  інформацію з 

питань обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.  

СК 04. Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування 

системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для 

критичного оцінювання результатів досліджень  з урахуванням 

соціальних, етичних, правових та економічних проблем.  

СК 05. Здатність проводити емпіричні дослідження та використовувати 

економіко-математичні методи аналізу для встановлення тенденцій 

розвитку об’єктів дослідження у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

СК 06. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 

наукових досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів для обґрунтування та підтвердження / 

спростування гіпотез. 

7.3 Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПР 01. Вміти розвивати та підвищувати свій науковий світогляд, 

володіти сучасними теоріями і концепціями у сфері економіки, 

управління та адміністрування на основі етичних міркувань (мотивів). 

ПР 04. Вміти одержувати нові наукові результати дослідження в сфері 

обліку, аналізу, контролю, оподаткування з урахуванням сучасних теорій, 

концепцій та методологій розвитку наук обліково-аналітичного 

спрямування та оподаткування. 

ПР 07. Володіти сучасними підходами до методології та організації 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПР 08. Оцінювати результати досліджень в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування з урахуванням соціальних, 

екологічних, етичних, правових та економічних аспектів. 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1128&uk
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/c0f6c09598b2f9c6dcf0857ca8dbc1f8.pdf


 

 

8. Зміст наукового семінару 

Розділ  Теми Очна Заочна 

1. Генезис теорій обліку та оподаткування 

 

4/14 16 

2. Облікові й податкові теорії та світові бухгалтерські й 

податкові школи 

4/14 2/17 

3. Розвиток теорій бухгалтерського обліку та 

оподаткування в сучасних умовах 

4/14 1/17 

4. Еволюція і характеристика систем бухгалтерського 

обліку та оподаткування 

4/14 1/17 

5. Уніфікація податкової системи. 

Конвергенція,  гармонізація і стандартизація 

бухгалтерського обліку. 

4/14 2/17 

6.          Залік   

 

 

9. Навчальна 

методологія 

 Практичні завдання, кейси, мозковий штурм, обговорення 

10. Матеріали для 

підготовки  

 

 Обов’язкова 

література 

1. Остап'юк М. Я. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та 

методологічні аспекти) : [Mонографія] / М. Я. Остап'юк., Й. Я. Даньків, 

М. Р. Лучко. - Ужгород : Ужгородський держуніверсистет, 1998. - 148 с. 

2. Пушкар М.С. Метатеорія обліку: монографія/ М.С. Пушкар / Карт-

бланш. -Тернопіль: Карт-бланш, 2009. – 359 с. 

3. Соколовська, А. М. Податкова система держави: теорія і практика 

становлення [Текст] : Монографія / А. М. Соколовська. – К. : Знання-Прес, 

2004. – 454с 

4. Хендриксен, З. С. Теория бухгалтерского учета : пер. с англ. / З. С. 

Хендриксен, М. Ф. Ван Бред ; под ред. Я. В. Соколова. - М. : Финанси и 

статистика, 1997. - 576 с. 

5. Kam V. Accounting theory. / Vernon Kam. – [2nd edition]. – 1990. – 581 p. 

6. Nobes C., Parker R. Comparative International Accounting. – [13th Edition]. 

– London : Pearson Education Limited, 2016. – 604 р. 

 

 

 Рекомендована 

література 

Згідно переліку за темами (41 найменування), що надається аспірантам 

12. Вимірювання 

результатів 

навчання  

1. Аудиторна робота. 

2. Виконання самостійних завдань. 

3. Підсумковий контроль. 

13. Структура 

оцінки за курс 

20% - відвідування і участь в обговоренні; 30% - самостійна робота;  50% 

– письмовий залік. 

14. Академічна 

доброчесність 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 

15. Дата 

останнього 

перегляду  

10 березня  2020 року 

 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf

