
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНСТИТУЦІЙНА ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.1.2 

2.2. Назва. Інституційна теорія бухгалтерського обліку. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Плаксієнко В. Я., Канцедал Н. А. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання 

щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління. 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і 

потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 

професійного судження. 

ПР04. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПР05. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової 

інформації. 

ПР14. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику. 

ПР16. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері 

теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти 

пропозиції щодо їх вирішення 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Облікова компонента економічної науки. Інституціональний підхід до 

розвитку бухгалтерської науки. Основи інституціональної теорії 

бухгалтерського обліку. Особливості інституціональної теорії 

бухгалтерського обліку. Трансакційні витрати як інноваційний об’єкт обліку. 

Професійне судження в системі нормативного регулювання обліку й 

оподаткування. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та 

перспективи: Монографія. Міжнародний інститут менеджменту. К. : Центр 

учбової літератури, 2007. 522 с. 



2. Жук В. Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: 

Монография. К.: «Аграрная наука», 2013 г. 408 с. 

3. Институциональные аспекты бухгалтерского учета и контроля. М.: 

Изд-во «РЭА им. Г. В. Плеханова», 2009. 428 с. 

4. Кірейцев Г. Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, 

міжпредметні зв’язки. Житомир.: ЖДТУ, 2007. 236 с. 

5. Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми 

сучасності. К.: КНЕУ, 2005. 204 с. 

6. Лук’яненко Д.Г. Глобальна економіка ХХІ століття: людський 

вимір / Д. Г. Лук’яненко, А. М Поручник, А. М. Колот, Я. М Столярчук. – К.: 

КНЕУ, 2008. 420 с. 

7. Петрук О. М. Гармонізація національних систем бухгалтерського 

обліку: Монографія. Житомир: ЖДТУ, 2005. 420 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; перевірка знань 

ключових понять основної тематики; виконання завдань самостійної роботи 

та підсумкових контрольних робіт; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


