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Загальний опис дисципліни
Питання  необхідності  вивчення  історії  облікової  науки  сьогодні  не

викликає  жодного  сумніву,  адже  для  того,  щоб  зрозуміти  і  збагнути  всю
сутність  бухгалтерії,  необхідно  вивчити  її  історію.  Тільки  глибокі  знання
поступового розвитку обліку навчають заслужено цінувати його переваги та
значення  для  господарського  життя.  За  допомогою  історії  є  можливість
проникнути  в  економічне  життя  минулих століть.  Історія  бухгалтерського
обліку – складова системи економічних наук, яка вивчає розвиток основних
бухгалтерських  течій  і  шкіл,  це  історія  розвитку  понять  і  концепцій
бухгалтерського обліку, пошук доцільних відповідей на облікові питання.

Мета  дисципліни –  надання  знань  про  процес  розвитку  та
становлення бухгалтерського обліку як окремої науки, та оформлення його
основних  інститутів,  значення  і  ролі  бухгалтерського  обліку  на
підприємствах, його історичне значення.

Завдання вивчення дисципліни.  У результаті  вивчення  дисципліни
здобувач  вищої  освіти  повинен  демонструвати  такі  результати  навчання
через  знання,  уміння  та  навички:  розкриття  динаміки процесів  та  опис  їх
закономірностей,  представлення  зв’язків  і  розривів  в  процесі  розвитку
бухгалтерського  обліку,  аналіз  зміни  загальних  концепцій  в  обліку,
дослідження  історії  проблем  і  рішень,  періодизацію  розвитку
бухгалтерського  обліку,  національні  школи  бухгалтерського  обліку
зарубіжних  країн,   сутність  подвійної  бухгалтерії  в  Європі,  розкриття
динаміки процесів та опис їх закономірностей,  наукового передбачення та
аналізу  етапів  (періодів)  розвитку  бухгалтерського  обліку  з  метою
визначення основних ідей.

Компетентності:
ЗК 01. Здатність до формування світогляду щодо розвитку людського 

буття, суспільства і природи, духовної культури, суспільних явищ в розвитку 
і конкретних історичних умовах.

ЗК04 Здатність працювати як самостійно, так і в команді.
ЗК07 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

Програмні результати навчання
ПР  01  Знати  та  розуміти  економічні  категорії,  закони,  причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами



на різних рівнях економічних систем.
ПР06 Розуміти особливості практики здійснення обліку та оподаткування

діяльності  підприємств  різних  форм  власності,  організаційно-правових  форм
господарювання. 

Зміст за темами:
1. Бухгалтерський облік: періоди розвитку
2. Формування бухгалтерського обліку як науки ( кін. ХІХ - поч. XX ст.)
3. Бухгалтерський облік в країнах світу ( XX ст.)
4. Облікові теорії та світові бухгалтерські школи.
5. Бухгалтерський облік в Україні: погляд крізь роки.
6. Подвійна  бухгалтерія  та  її  вплив  на  подальший  розвиток  обліку  в

країнах світу (ХV-ХVІІІ ст.)
7. Еволюція елементів методу бухгалтерського обліку.


