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Силабус курсу 2019-2020 навчального року 

Назва дисципліни Формування парадигм обліку, аналізу і контролю діяльності 
суб’єктів господарювання  

Адреса викладання 
дисципліни 

Проспект Свободи, 18, м. Львів 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

Управління і адміністрування, 071 Облік і оподаткування 

Викладачі дисципліни Ковалюк Олексій Миколайович, доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри обліку і аудиту 

Контактна інформація 
викладачів 

oleksiy.kovalyuk@gmail.com, м. Львів, проспект Свободи, 18, к. 202. 

Консультації з питань 
навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекційних занять (за попередньою 
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. Для погодження 
часу он-лайн консультацій доцільно писати на електронну пошту 
викладачеві або телефонувати. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates/071-accounting 
Інформація про 

дисципліну 
Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам знання для того, 
щоби опанувати базисну структуру формування парадигми обліку 
аналізу і контролю.  

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна “Формування парадигм  обліку, аналізу і контролю” є 
нормативною дисципліною зі спеціальності 071 Облік і оподаткування 
для освітньо-наукової програми з підготовки доктора філософії, яка 
викладається в 5-му семестрі, в обсязі 3 кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни “Формування парадигми  
обліку, аналізу і контролю” є формування теоретичних, методологічних 
і практичних засад інтерпретації та систематизації інформації про 
становлення і розвиток науки обліку, аналізу і контролю. 

Література для 
вивчення дисципліни 

 Основна література: 
1) Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від
16.07.1999 р. №996 (зі змінами та доповненнями)
URL : http:// zakon1.rada.gov.ua/go/996-14.
2) Ковалюк О. М., Бандура З. Л., Вейкрута Л. С. Економічний аналіз і
аудит. Львів : вид-во ЛНУ ім. І. Франка. 2014. 322 с.
3) Кундря-Висоцька О. П. Змістовні характеристики стратегічної
парадигми обліку. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2010. № 3(53).
С. 137 –139.
4) Ткач А. А. Інституціональна парадигма теорії ринкової
інфраструктури. Економіка розвитку. Харків: ХДЕУ. 2005. № 1. С. 46 –
51.
5) Чухно А. А. Твори у 3 т. / НАН України. Київ. нац. ун-т ім. Т.
Шевченка, Наук.-дослід. фін. ін-т при Мін-ві фін. України: Т. 3:

https://econom.lnu.edu.ua/academics/postgraduates
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Становлення еволюційної парадигми економічної теорії. К., 2007, 
712 с. 
 
Додаткова література: 
6) Костирко Р. О., Шевчук В. О. Придатність моделей обліку та 
контролю для виявлення резервів ефективності діяльності 
підприємства. URL : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Nvuu/Ekon/ 
2010_29_1/statti/26.htm. 
7) Кузнєцова С. А. Концепція синергії бухгалтерської звітності в 
управлінні економікою України. Економічні науки. Cерія “Облік і 
фінанси”. 2010. Вип. 7(2). С. 151–159. 
8) Кузь В. І. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку в 
контексті забезпечення стратегічного розвитку суб’єктів 
господарювання. Науковий вісник Буковинського державного 
фінансово-економічного університету. Економічні науки. 2013. Вип. 2. 
С. 207–215. 
9) Лаговська О. А. Бухгалтерський облік для управління: 
гносеологічний та епістемологічний конфлікт: монографія. Житомир: 
ЖДТУ, 2011. 344 с. 
10) Легенчук С. Ф. Багатоваріантність в бухгалтерському обліку : 
історико-теоретичні аспекти : монографія. Ж. : ЖДТУ, 2017. 204 с. 
11) Ловінська Л. Г., Стефанюк І. Б. Організація бухгалтерського обліку 
та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні. 
К. : НДФІ, 2006. 240 с. 
12)  Петрук О. М. Гармонізація національних систем бухгалтерського 
обліку: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2005. 420 с. 
13) Пилипенко А. А., Маляревський Ю. Д., Безкоровайна Л. В. 
Консолідація облікової інформації в управлінні діяльністю підприємств 
та їх об'єднань : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 319 с. 

Обсяг курсу Для денної (вечірньої) форми навчання: 
32 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій. 58 годин 
самостійної роботи. 
Для заочної форми навчання: 
12 годин аудиторних занять. З них 12 годин лекцій. 78 годин 
самостійної роботи. 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу аспірант буде:  
знати: 
- понятійно-категоріальний апарат обліку, аналізу і контролю;  
- зміст функцій парадигм обліку, аналізу і контролю, їх нормативно-
правове підґрунтя; 
- основні наукові підходи до формування парадигм обліку, аналізу і 
контролю; 
- етапи становлення і розвитку систем обліку, аналізу і контролю на 
підприємстві; 
- сучасні наукові тенденції розвитку парадигм обліку, аналізу і 
контролю, теорію і проблеми у галузі науково-дослідної та/або 
професійної діяльності і на межі предметних галузей, у тому числі 
критичного аналізу; 
- особливості впливу різних наук на розвиток парадигм обліку, аналізу 
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і контролю; 
- актуальні проблемні питання теорії, методології та  практики обліку, 
аналізу і контролю; 
- методика наукових досліджень і їх роль у формуванні сучасних 
парадигм обліку, аналізу і контролю. 
вміти: 
- здійснювати аналіз теоретичних та практичних напрацювань з обліку, 
аналізу і контролю, робити лаконічні висновки, здійснювати 
узагальнення та формувати пропозиції щодо розвитку парадигм обліку, 
аналізу і контролю; вирішувати комплексні проблеми у галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності;  
- застосовувати сучасні засоби роботи з науковою та правовою 
літературою, раціонально використовуючи методи наукового пізнання 
для відображення функцій парадигм обліку, аналізу і контролю; 
- правильно тлумачити і застосовувати законодавчі акти з обліку та 
контролю для відображення результатів досліджень та формулювання 
концептуальних підходів до розвитку парадигм обліку, аналізу і 
контролю;  
- аналізувати передумови формування парадигми обліку, аналізу і 
контролю за різних умов, ідентифіковувати нові умови господарювання 
й розробляти та коригувати методику обліку, аналізу і контролю 
активів, пасивів, доходів, витрат та фінансових результатів, а також 
облікову політику різних суб’єктів господарювання; 
- створювати  та реалізовувати проекти, включаючи власні 
дослідження: науково аргументувати пропозиції та рекомендації з 
питань розвитку сучасних парадигм обліку, аналізу і контролю задля 
розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та 
інших проблем (у тому числі у нових або незнайомих середовищах за 
наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів 
соціальної та етичної відповідальності); 
- зрозуміло доносити власні знання, висновки, грамотно письмово 
формувати наукові тексти, використовувати прогресивні технічні 
засоби, презентувати результати наукових досліджень; 
- ініціювати інноваційні комплексні проекти: повністю чи частково; 
- самостійно продовжувати навчання та удосконалювати наукові та 
практичні аспекти обліку, контролю і аналізу. 

Ключові слова Аналіз, контроль, метод, методологія, наука, облік, парадигма, 
підприємство, практика, теорія, функції. 

Формат курсу Очний /заочний  
 Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем 

Теми подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 
Підсумковий 

контроль, форма 
іспит в кінці семестру, комбінований.  

Пререквізити Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з фінансового 
обліку, управлінського обліку, аналізу, контролю, достатніх для 
сприйняття категоріального апарату щодо формування й розвитку 
парадигм обліку, аналізу і контролю. 

Навчальні методи та Презентація, лекції, науково-дослідні роботи, дискусія. 
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техніки, які будуть 
використовуватися під 
час викладання курсу 

 
 

Необхідне обладнання Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, 
окрім загальновживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за таким співідношенням:  
- практичні заняття, науково-дослідна робота: 25% семестрової оцінки; 
максимальна кількість балів 25; 
- контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 25; 
 - іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Письмові роботи: очікується, що аспіранти виконають декілька видів 
письмових робіт (виконання науково-дослідної роботи, публікація 
наукових статей, виступи на конференціях). Академічна 
доброчесність: очікується, що роботи аспірантів будуть їх 
оригінальними дослідженнями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
аспірантів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі аспіранта є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідування занять є важливою складовою навчання. 
Аспіранти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 
виконання письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 
література, яку аспіранти не зможуть знайти самостійно, буде надана 
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 
особам. Аспіранти заохочуються до використання також іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Ураховуються бали, набрані під час 
поточного тестування, самостійних робіт і бали підсумкового 
тестування.  
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової 
оцінки знань. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості вивчення курсу буде 
сформовано після завершення курсу. 

 

 
* Схема курсу 
 
16 

тиж. / 
32 

год. 

Тема Форма 
діяльності 

Література 
(за номерами в 

основній таблиці 
силабусу) 

Год. Термін 
виконання 

6 год. Сутність парадигм обліку, аналізу і 
контролю, особливості їх формування  

Лекція  1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. 2 /1 Три тижні 

4 год. Вплив міждисциплінарних зв’язків на Лекція 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 4 /2 Два тижні 
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формування парадигм обліку, аналізу і 
контролю 

12. 

6 год. Наукові підходи до формування парадигм 
обліку, аналізу і контролю, їх 
інтерпретація 

Лекція 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 2 /1 Три тижні 

8 год. Розкриття основних функції парадигм 
обліку, аналізу і контролю 

Лекція 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 /2 Чотири  
тижні 

8 год. Перспективи розвитку парадигм обліку, 
аналізу і контролю. 

Лекція 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 4 /2 Чотири  
тижні 

 
Силабус курсу розробив Ковалюк О. М. 
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