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ВСТУП 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Облікова система ділового 

партнерства підприємств” складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів 
філософії з галузі знань 07 “Управління і адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і 
оподаткування”.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи, порядок організації, 
методичне забезпечення та практичне впровадження облікової системи ділового партнерства 
суб’єктів господарювання на підприємстві.  

Об’єктом вивчення є процес формування та функціонування облікової системи ділового 
партнерства суб’єктів господарювання на підприємстві. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни “Облікова система ділового партнерства 
підприємств” забезпечується отриманими знаннями з дисциплін:  “Бухгалтерський облік”, 
“Фінансовий облік І”, “Фінансовий облік ІІ”, “Управлінський облік”, “Стратегічний управлінський 
облік”, “Збалансована система показників в управлінському обліку”, “Фінансовий аналіз”, “Аналіз 
бізнес-процесів на підприємстві”, “Облік в управлінні підприємством”, “Обліково-аналітичне 
забезпечення логістики підприємства”, “Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і 
оподаткуванні”, “Менеджмент”, “Маркетинг”, “Статистика підприємств”. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретико-методологічні й організаційні складові облікової системи ділового партнерства 

підприємств. 
2. Особливості функціонування й стратегічні пріоритети розвитку облікової системи ділового 

партнерства підприємств. 
 
1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 1.1  Мета навчальної дисципліни “Облікова система ділового партнерства підприємств” – 
висвітлити теоретичні основи та методологічні аспекти облікової системи ділового партнерства 
підприємств, елементи її організації, зі врахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду. 
 1.2  Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Облікова система ділового 
партнерства підприємств” є: 

- вивчити суть і теоретичні основи облікової системи ділового партнерства підприємств;  
- з’ясувати роль облікової системи ділового партнерства підприємств у функціональному 

забезпеченні управління підприємством; 
- вивчити структуру облікової системи ділового партнерства підприємств; 
- ознайомитися із порядком організації ділових переговорів із партнерами по бізнесу та 

послідовністю формування інформаційної бази для встановлення партнерських відносин; 
- опанувати методику обліку руху грошових коштів у обліковій системі ділового партнерства 

підприємств; 
- вивчити процедуру обліку поточної та довгострокової дебіторської заборгованості у 

обліковій системі ділового партнерства підприємств; 
- засвоїти методику управління запасами в обліковій системі ділового партнерства 

підприємств;  
- розкрити обліково-правові основи інвентаризації розрахунків у діловому партнерстві 

підприємств; 
- відобразити методику обліку зобов’язань у обліковій системі ділового партнерства суб’єктів 

господарювання на підприємстві; 
- з’ясувати особливості обліку та оподаткування операцій з реалізації  зовнішньоекономічних  

угод ділового партнерства підприємств;  
- засвоїти методику обліку доходів і витрат підприємства у обліковій системі ділового 
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партнерства суб’єктів господарювання; 
- вивчити методичне підґрунтя обліку трансакційних витрат на підприємстві; 
- розкрити вплив ступеня виконання угод ділового партнерства підприємств на відображення 

в обліку фінансових результатів суб’єктів господарювання; 
- розкрити суть і напрями використання цільового калькулювання в обліковій системі 

ділового партнерства підприємств; 
- з’ясувати особливості трансфертного ціноутворення у обліковій системі ділового 

партнерства підприємств; 
- відобразити методику обліку спільної діяльності без створення юридичної особи у діловому 

партнерстві підприємств; 
- оцінити достовірність показників фінансової звітності для організації перспективного 

ділового партнерства підприємств. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми, аспіранти повинні: 
знати:   
- понятійно-категоріальний апарат облікової системи ділового партнерства підприємств та 

основні категоріальні підходи до визначення його основних компонентів;  
- зміст видів ділового партнерства підприємств та нормативно-правове підґрунтя їх 

функціонування; 
- основні наукові підходи до класифікаційної характеристики ділового партнерства 

підприємств як об’єкта облікової системи на мікро-, мезо- та макрорівнях; 
- етапи становлення та розвитку облікової системи ділового партнерства підприємств; 
- сучасні наукові тенденції розвитку облікової системи ділового партнерства підприємств; 
- актуальні проблемні питання теорії, практики, законотворчості стосовно облікової системи 

ділового партнерства підприємств у євроінтеграційному просторі його функціонування; 
- сутність та вимоги до наукового дослідження облікової системи ділового партнерства 

підприємств, форми узагальнення наукових результатів; 
- методологічні засади наукового дослідження облікової системи ділового партнерства 

підприємств. 
вміти: 
- здійснювати аналіз теоретичних та практичних напрацювань, робити лаконічні висновки, 

здійснювати узагальнення та надавати пропозиції; 
- застосовувати сучасні перспективні засоби роботи з науковою та правовою літературою, 

раціонально використовуючи методи наукового пізнання; 
- правильно тлумачити і застосовувати законодавчі акти з обліку партнерських відносин між 

підприємствами для здійснення науково обґрунтованих досліджень та формулювання 
концептуальних підходів до розвитку облікової системи ділового партнерства підприємств;  

- аналізувати методичні підходи до оцінки перспективності ділового партнерства підприємств 
та виявляти ризик невиконання партнерських угод на етапі вступу у ділову взаємодію;  

- оцінити інформативність звітності потенційних ділових партнерів і проаналізувати основні її 
показники для прийняття рішення про доцільність подальшого партнерства із ним;  

- робити конкретні науково аргументовані пропозиції та рекомендації з питань розвитку 
облікової системи ділового партнерства підприємств. 

набути компетентностей: 
загальнонаукових: 
- володіння теоретичним матеріалом та здобуття ґрунтовних знань про облікову систему 

ділового партнерства підприємств; 
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- здатність виявляти актуальні проблеми, аналізувати наукові публікації, формувати власну 
позицію на основі переконливих аргументів;  

- здатність визначати відповідні завдання та окреслювати їх для трансформації наукових знань; 
- здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та критичного аналізу  

проблем ділового партнерства підприємств, вміння обирати оптимальні методи дослідження його 
облікової системи, обробляти результати таких досліджень, аналізувати їх, з урахуванням 
актуальних наукових і практичних джерел; 

фахових (спеціальних): 
- здатність кваліфіковано тлумачити і застосовувати нормативно-правові акти та теоретичні 

положення стосовно ділового партнерства суб’єктів господарювання для належного висвітлення 
його у обліковій системі підприємства;  

- здатність робити кваліфіковані висновки та надавати слушні пропозиції щодо розвитку 
облікової системи ділового партнерства підприємств, зважаючи на детальне вивчення його  
структури. 

соціально-особистісних: 
- здатність до організації власної наукової діяльності, системного підходу та критичного 

мислення; 
- здатність до якісного та професійного виконання поставлених завдань перед дослідженням; 
- здатність наполегливо досягати мети. 

 
Для вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. Зокрема 

на денній формі навчання: лекцій – 32 год., практичних – 16 год., самостійної роботи – 42 год.; на 
заочній формі навчання: лекцій – 12 год., практичних – 6 год., самостійної роботи – 72 год. 

 
2. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Оцінювання знань аспіранта здійснюється за 100-бальною шкалою: 

- максимальна кількість балів під час оцінювання знань аспірантів із дисципліни, яка 
завершується іспитом, становить за поточну успішність 50 балів, на іспиті – 50 балів; 
- під час оформлення документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності 
оцінювання знань аспірантів за різними системами. 

Таблиця 1 
Шкала оцінювання : університету, національна та ECTS 

Оцінка в балах Оцінка  ECTS  
Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 
81– 89 В Дуже добре Добре 
71– 80 С Добре 
61 – 70 D Задовільно Задовільно 
51 – 60 Е Достатньо 
21 – 50 FX Недостатньо Незадовільно з можливістю повторного 

складання 
0 – 20 F Незадовільно Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
1 н Не з'явився  Не з'явився 

 
Оцінювання знань аспірантів з навчальної дисципліни “Облікова система ділового 

партнерства підприємств” здійснюється на основі поточного, модульного та підсумкового 
контролю знань (іспиту). 
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Об'єктами поточного контролю знань аспірантів з дисципліни “Облікова система ділового 
партнерства підприємств” є: 

1) систематичність та активність роботи на практичних заняттях; 
2) виконання самостійних (індивідуальних) завдань; 
3) виконання модульних (контрольних) завдань. 
При оцінці систематичності та активності роботи аспіранта на практичних заняттях 

враховується: 
- рівень знань, продемонстрований у відповідях на практичних заняттях; 
- активність під час обговорення дискусійних питань; 
- результати виконання практичних робіт, завдань поточного контролю тощо. 
Під час виконання самостійної роботи враховується: ступінь опрацювання та засвоєння теми в 

цілому чи окремих питань, підготовка наукових публікацій, застосування здобутих знань під час 
роботи над темою дисертації, переклад іноземних текстів за відповідною тематикою тощо. 

Під час оцінювання модульних (контрольних) завдань враховується загальний рівень 
теоретичних знань і практичні навики, набуті аспірантами під час опанування тем змістового 
модуля. 

Поточний модульний контроль проводиться у формі тестів, відповідей на теоретичні 
запитання та розв'язування практичних завдань. 

Порядок вивчення дисципліни та оцінювання знань доводиться до відома аспірантів під час  
семестру. 

 
3. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю аспірантів є важливим структурним 
компонентом навчально-наукового процесу. Підсумкове оцінювання знань аспірантів здійснюється 
за поточним та проміжним контролем знань під час семестру. 

Для перевірки якості підготовки, знань і вмінь аспіранта з дисципліни “Облікова система 
ділового партнерства підприємств” використовуються такі засоби діагностики успішності 
навчання:  

- для поточного контролю - тести, задачі, обліково-аналітичні ситуаційні дискурси; 
- для проміжного контролю – модульні завдання, що включають тести і задачі; 
- для підсумкового контролю – екзаменаційні білети. 

Виходячи з основних навчальних цілей вивчення дисципліни “Облікова система ділового 
партнерства підприємств”, виокремлені основні засоби діагностики успішності навчання та 
дидактичні матеріали (табл. 2). 

Таблиця  2 
Основні засоби діагностики успішності навчання та дидактичні матеріали з дисципліни 

“Облікова система ділового партнерства підприємств” 
 

Ціль та об’єкт оцінювання успішності Дидактичні засоби 
досягнення 

Дидактичні матеріали 

Засвоєння теоретичних основ облікової 
системи ділового партнерства підприємств 
 

- Усне опитування 
- Тестування 

- Контрольні запитання 
- Тестові завдання 

Засвоєння методологічної та організаційної 
складових облікової системи ділового 
партнерства підприємств 

- Усне опитування 
- Тестування 

- Контрольні запитання 
- Тестові завдання 

Розвиток навиків ведення фінансового й 
управлінського обліку операцій ділового 
партнерства підприємств 

- Розв’язування 
практичних завдань у 
межах певної теми 

- Практичні завдання 
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Розвиток навиків наукового пошуку,  
самостійного та комплексного застосування 
знань для  обґрунтування перспективних 
напрямів розвитку  облікової системи 
ділового партнерства підприємств 

- Виконання 
індивідуальних науково 
- дослідних  робіт. 

- Тематика науково-
дослідних  робіт, 
методичні рекомендації 
до їх виконання.  

 
4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні й організаційні складові облікової системи 

ділового партнерства підприємств. 
Тема 1. Наукова парадигма ділового партнерства підприємств і її облікові пріоритети.  
Тема 2. Теоретичне, методологічне й організаційне підґрунтя облікової системи ділового 

партнерства підприємств. 
Змістовий модуль 2. Особливості функціонування й стратегічні пріоритети розвитку 

облікової системи ділового партнерства підприємств. 
Тема 3. Фінансовий облік операцій у діловому партнерстві підприємств. 
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ім. І. Франка. Спец. вип. : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. 2009. Вип. 
19. С. 439–448. 

22. Струк Н. С. Достовірність фінансової звітності – запорука перспективного ділового 
партнерства підприємств України. Формування ринкової економіки в Україні : збірн. наук. праць 
Львівського національного університету ім. І. Франка. Спец. вип. : Сучасна парадигма управління 
та Острозька Біблія. 2009. Вип. 20. С. 444–451. 

23. Струк Н. С. Фінансово-облікове забезпечення факторингових партнерських угод в Україні. 
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в 
Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2009. № 647. С. 221–228. 

24. Струк Н. С. Розвиток ділового партнерства підприємств на фондових ринках європейських 
країн із перехідною економікою. Фінансова система України : збірн. наук. праць Національного 
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