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1. Загальні вимоги до курсових робіт з предмету «Облікові теорії та їх 

розвиток» 

1.1. Курсові роботи виконуються за одним з трьох напрямів. 

По-перше, курсові роботи, що присвячені висвітленню історичного аспекту 

становлення, особливостям реалізації у сучасному світі та перспективам розвитку 

облікової теорії, парадигми, концепції.  

У роботі надається огляд фахової літератури з історії обліку та наукових 

праць, що присвячені проблематиці сутності, класифікації облікових теорій та 

перспектив їх розвитку у світлі сучасної бухгалтерської доктрини. 

По-друге, це курсові роботи у яких увага приділяється становленню та 

розвитку сучасної парадигми обліку, що обумовлено трансформуванням суспільства 

та орієнтацією на сталий розвиток. Тематика спрямована на з’ясування тенденцій 

становлення нової облікової парадигми відповідно до потреб управління та у 

відповідності з провідними економічними теоріями. 

 По-третє, курсові роботи, у яких висвітлюється історичний аспект 

становлення та розвиток теорії обліку стосовно конкретних облікових об’єктів. 

Вибір тематики курсової роботи доцільно узгодити з напрямом дослідження у 

магістерський дипломній роботі.  

1.2. Курсова робота як оригінальне дослідження повинна мати певну 

логіку побудови, послідовність і завершеність. 

Курсова робота з дисципліни «Облікові теорії та їх розвиток» повинна 

містити: 

- титульний аркуш; 

- індивідуальне завдання; 

- зміст; 

- вступ; 

- основну частину; 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки. 

1.3. Структура курсової роботи: 

Титульний аркуш, який оформляється відповідно з додатком А; 

Титульний аркуш курсової роботи містить: 

- найменування вищого навчального закладу, де виконана курсова робота; 

- назву кафедри; 

- тему курсової роботи; 

- курс та шифр групи, в якій навчається автор роботи; 

- назва напряму підготовки; 

- прізвище, ім'я, по батькові автора; 

- науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по-батькові керівника 

курсової роботи; 

- кількість балів та оцінка за національною шкалою та за ECTS; 

- підписи членів комісії по захисту курсової роботи; 

- місто і рік захисту роботи. 

Титульний аркуш повинен бути підписаний керівником курсової роботи. 
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Завдання (додаток Б), в якому вказується тема курсової роботи, дату видачі 

завдання і дату здачі та захисту курсової роботи; назву підприємства, на прикладі 

якого виконано роботу; вихідні дані до курсової роботи (інформаційні джерела); 

зміст курсової роботи (перелік питань, що належить розробити). Зворотний бік 

завдання містить календарний план із зазначенням термінів виконання окремих 

етапів. Завдання підписують керівник та студент і заповнюється в двох екземплярах: 

один залишається у керівника, другий є планом виконання та після затвердження 

роботи підшивається. 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та 

номери розділів та параграфів роботи з зазначенням початкових сторінок.  

Зміст роботи має відображати суть теми, її структуру та логіку дослідження. 

Назви розділів і параграфів повинні бути стислими і зрозумілими та відповідати 

тематиці та завданням роботи. 

Вступ. У вступі (до 3 сторінок) подається: 

- наукове обґрунтування актуальності і значущості обраної теми; 

- ступінь дослідження проблеми; 

- мета, завдання курсової роботи; 

- предмет і об'єкти дослідження;  

- перелік застосовуваних методів дослідження; 

- перелік використаних інформаційних джерел; 

- коротка характеристика базового підприємства. 

Обґрунтування актуальності теми передбачає визначення проблемної ситуації 

та її зв’язку з важливими науковими та практичними завданнями, вирішення яких 

потребує вдосконалення облікової парадигми в Україні. Шляхом критичного аналізу 

та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми обґрунтовують актуальність і 

доцільність роботи. Коротко розкривається сутність та стан існуючих проблем за 

обраним напрямком дослідження. Надається оцінка ступеню дослідження даної 

проблематики у фаховій вітчизняній та зарубіжній літературі, тобто аналіз 

досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми та останніх 

публікацій за обраною темою. Вказуються проблеми (частини проблеми), які на 

сьогодні залишаються невирішеними.  

Мета і завдання дослідження. Мета написання курсової роботи - це 

запланований результат. Мета роботи тісно переплітається з темою роботи. 

Наприклад для курсової роботи на тему «Онтологія мультиваріантності теорії 

бухгалтерського обліку» мета може бути сформульована наступним чином: 

«визначення ступеня доведеності існування множини теорій бухгалтерського 

обліку». 

Завдання формулюють в доконаному виді. Вони повинні конкретизувати мету 

і відбивати зміст роботи. Завдання подають зазвичай у формі перерахунку 

(вивчено…, описано…, встановлено…, виявлено…, охарактеризовано…, надана 

оцінка…, обґрунтовано .. і т. ін.). Наприклад: 

- на підставі узагальнення фахової преси та наукових праць надано 

визначення сучасної бухгалтерської доктрини … 

- досліджено напрями розвитку уніграфічної парадигми….… 

- досліджено стан інформаційного забезпечення управління розвитком 
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відносин власності та визначено напрями його оптимізації на основі реалізації 

персоналі стичної облікової теорії…… 

Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і 

обране для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження 

співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його 

частина (якість, сфера застосування), яка є предметом дослідження. Саме на нього 

спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему 

курсової роботи. Узагальнено предметом дослідження є як історично сформовані та 

реалізовані облікові теорії та концепції сучасних науковців, що висвітлюють 

особливості нової бухгалтерської доктрини, яка враховує особливості 

постіндустріальної економіки, філософію сталого розвитку та доцільність 

поширення інституціонального середовища на функціонування бухгалтерського 

обліку.   

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для 

досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від 

змісту роботи, а коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи 

іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору 

саме цих методів. 

При виконанні роботи використання історичного та логічного методів дасть 

можливість дослідити еволюцію формування окремих положень й елементів 

базових теорій бухгалтерського обліку.  

Застосування діалектичного підходу уможливлює діагностувати сучасний стан 

та перспективи реалізації облікових теорій в системи інформаційного забезпечення 

управління. У межах цього підходу має бути застосовано два базових методи – 

індукція та дедукція. Під час написання курсової роботи необхідно 

використовувати: 

- загальнонаукові методи: аналіз, синтез, групування, порівняння;  

- метод ретроспективного накладання виявлених дослідженням бухгалтерських 

стереотипів, що відносяться до різних стадій еволюційного розвитку, але які мають 

властивість повторюватися протягом тривалого історичного розвитку; 

- абстрактно-логічний – при вивченні історії становлення і практики реалізації 

облікових теорій. 

Інформаційна база. Подається перелік та характеристика основних джерел, 

отримання інформації (офіційних, наукових, літературних, бібліографічних), які 

використовувалися при написанні роботи. Зокрема, теоретичні висновки 

ґрунтуються на вивченні наукових джерел (монографічні праці, наукові статті 

вітчизняних і зарубіжних вчених з проблем розвитку теорії і методології 

бухгалтерського обліку, становленні філософії сталого розвитку, економічної теорії, 

філософії науки; матеріалах науково-практичних конференцій); офіційні документи 

(нормативні документи України та країн світу з питань ведення бухгалтерського 

обліку, офіційні матеріали органів законодавчої та виконавчої влади); статистичні 

джерела (фінансова й статистична звітність суб’єктів господарювання України); 

довідкові та інформаційні видання професійних організацій, Інтернет-ресурси. 

Основна частина. В основній частині докладно розглядають методику і 
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техніку дослідження та узагальнюють результати. Зміст розділів основної частини 

повинен точно відповідати темі курсової роботи та повністю розкривати її зміст. 

Основна частина курсової роботи складається з розділів та параграфів, структура 

яких визначається специфікою об’єкта дослідження, галузевими особливостями та 

завданнями, що поставлені у роботі. У кінці кожного розділу та параграфу 

формулюють висновки. 

Висновки є завершальною частиною курсової роботи. У висновках 

узагальнюється матеріал всієї курсової роботи, зазначається поставлена мета 

дослідження та ступінь її досягнення і висвітлюються отримані результати 

відповідно до кожної з поставлених задач. При цьому студент формує свої 

пропозиції щодо вдосконалення теоретичних засад ведення обліку за обраним 

напрямком дослідження. Обсяг висновків повинен становити 3-4 сторінки. Вони 

повинні бути пов’язані зі змістом роботи (всіма питаннями, що досліджені у роботі 

у відповідності до пунктів плану), структуровані, конструктивні. Неприпустимим у 

висновках є простий перелік того що зроблено у роботі. 

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках 

здобутих результатів, викласти рекомендації щодо можливості використання 

здобутих результатів. 

Список використаної літератури – це елемент бібліографічного апарату, 

котрий містить бібліографічні описи використаних джерел. Список використаних 

джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків. 

Список використаної літератури оформляють у такій послідовності: 

І. Закони і законодавчі акти, інструкції та нормативні акти міністерств і 

відомств (у хронологічній послідовності). 

ІІ. Підручники, монографії (в алфавітному порядку авторів). 

ІІІ. Публікації у фахових періодичних виданнях (в алфавітному порядку 

авторів). 

Бібліографія повинна представляти не менше 25 джерел (крім нормативних 

документів). 

Література, представлена у списку використаних джерел, повинна мати 

безпосереднє відношення до тематики курсової роботи та не бути застарілою. 

Основні правила оформлення джерела:  

Назви статей, монографій, збірників, конференцій, тез, доповідей, 

авторефератів дисертацій вказуються повністю.  

Для статей обов’язково дається їх назва, назва видання, рік, номер (випуск, 

том), початкова та кінцева сторінки.  

 Для монографій, довідкових, енциклопедичних видань – назва, місце видання 

(місто), видавництво, рік видання, (том, частина – якщо є), загальна кількість 

сторінок.  

У списку джерел з маленької букви пишуть відомості, що відносяться до 

заголовку (підруч. для вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник 

тощо), відомості про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.), наприклад:  

Бухгалтерський облік : підруч. для вузів.  
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Економіка : словар / відп. ред. Гончарук П. В.  

Має бути проміжок в один друкований знак (пробіл) до і після приписного 

знака: тире (–), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та 

кома (,) – проміжки залишають тільки після них.  

Після скісної риски (/) пишеться автор (автори) саме у такому вигляді, в якому 

зазначено на титульному листі або у змісті (якщо це стаття), тобто, це може бути 

Попов В.В., В.В. Попов, Василь Васильович Попов, Василь Попов.  

Таким чином, запис реквізитів статті одного автора з періодичного 

друкованого видання матиме наступний вигляд: Прізвище ініціали автора. Назва 

статті. / ім’я, по батькові автора або ініціали і прізвище автора // Назва журналу. – 

Рік. – № . –  С. ?–?.  

Запис двох і більше авторів: спочатку перший автор, після слешу (/) 

вказуються два/три/чорити автора:  

Прізвище ініціали першого автора. Назва статті. / ініціали прізвище першого 

автора, ініціали, прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ? – ?.  

Алгоритм оформлення статті з електронного видання:  

Прізвище ініціали автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові 

автора або ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: 

http://www… (з нової строки) електронна адреса, за якою розміщена 

стаття. Наприклад: Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса 

Василівна Кабан // Народна освіта. –- 2017. – Випуск 1. – Режим 

доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/2kaban/2kab

an.htm  

Для того, щоб прізвище та ініціали автора залишалися в одному рядку і не 

розривалися треба користуватися комбінацією Shift+Ctrl+Space (пробіл).  

Література повинна відповідати обраній темі курсової роботи та має бути 

представлено останні за часом публікації та видання. 

Додатки, у яких студенти додають схеми, графіки, оперограми, діаграми, 

таблиці по роботі з фаховою літературою (огляд фахової літератури, трактування 

окремих термінів та понять в роботах різних акторів, висвітленні історичних 

аспектів, глосарій (є обов’язковим) інше. 

1.4. Виконання курсової роботи носить дослідницький характер, 

виконується самостійно без плагіату, оформлення має відповідати вимогам п 5. 

Робота, виконана без елементів наукового дослідження, не може бути оцінена 

на позитивно. 

 

2. Зміст та структура курсових робіт  

2.1 Робота може бути побудована таким чином: 

За першим напрямом: 

Розділ І 

 огляд літератури з проблематики сутності облікових теорій, їх значення та 

історичного аспекту становлення; 

 дослідження історичного аспекту розвитку становлення облікової теорії 

відповідно з тематикою курсової роботи.  

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/2kaban/2kaban.htm
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/1/statti/2kaban/2kaban.htm
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 дослідження зарубіжної економічної літератури та практичного досвіду 

становлення та розвитку облікової теорії відповідно до об’єкту дослідження. 

 

Розділ ІІ 

 критичний огляд точок зору на трактування окремих понять та категорій, які 

мають відношення до обраної теми курсової роботи з посиланням на авторів, яке 

роблять по тексту в квадратних дужках, наприклад [5, с.25], тобто дана цитата 

викладена на 25-й сторінці літературного джерела, що знаходиться в списку 

літератури під номером 5; 

 визначення напрямів розвитку відповідної облікової теорії та особливостей її 

реалізації згідно із сучасною бухгалтерською доктриною; 

 дослідження впливу конкретної облікової теорії на МСФЗ, МСБО та 

визначення доцільності і можливості їх розвитку у світлі сучасної облікової 

парадигми. 

 

За другим напрямом: 

Розділ І 

 результати дослідження особливостей функціонування економічного та 

соціального середовища, з’ясування інформаційних запитів різних споживачів 

інформації та обґрунтування  на цій основі об’єктивної необхідності 

трансформування сучасної облікової парадигми; 

 узагальнення напрацювань науковців у сфері розвитку облікових теорій та 

становлень сучасних облікових парадигм. 

Розділ ІІ 

 розгляд сутності та перспектив реалізації відповідної облікової парадигми; 

 висвітлення впливу реалізації відповідної облікової парадигми на розширення 

функціонального навантаження бухгалтерського обліку і відповідно на розвиток 

бізнесу та соціальної сфери 

 

За третім напрямом: 

Розділ І 

 розглядається сутність об’єкту дослідження як економічної категорії та 

визначаються завдання і цільова спрямованість облікового супроводження 

управління ним.  

 з’ясовується вплив облікових теорій на становлення і розвиток методологію 

обліку та формування звітності 

 визначаються проблемні аспекти методології і відповідно обґрунтовується 

необхідність трансформування облікової теорії 

Розділ ІІ 

 визначається напрям оптимізації методології обліку за обраним об’єктом 

дослідження відповідно до сучасної облікової парадигми  
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2.2. Обов’язково після змісту наводиться перелік скорочень та у додатках 

наводиться глосарій термінів. 

При підготовці глосарію термінів за тематикою курсової роботи студент 

повинен сформувати словник бухгалтерських термінів. При цьому слід розрізняти 

визначення термінів, що подається в діючому законодавстві та у фаховій літературі. 

Таблиці за цим питанням можна готувати у двох напрямках: 

 глосарій термінів з виокремленням офіційного тлумачення, що визначаються 

діючими нормативним законодавством та науковими підходами; 

 на оцінку «відмінно» у глосарії 20 % термінів мають бути представлені крім 

української однією з іноземних мов. 

2.3. Особливості оцінювання курсових робіт теоретичного характеру. 

Курсова робота теоретичного характеру може бути оцінена на «відмінно» за 

умови підготовки розділу «Навички роботи ї фаховою літературою»; матеріал, що 

подається в таблицях повинен бути систематизований; сформульовані висновки по 

кожній таблиці. 

Курсові роботи, присвячені дослідженню історичних аспектів, можуть бути 

оцінені на «відмінно» лише за умови, якщо висвітлення історичного аспекту 

розвитку окремих категорій та елементів методології обліку подається паралельно з 

розкриттям сучасної концепції, що діє в Україні та можливих перспектив розвитку 

на майбутнє. 

Курсові роботи, в яких висвітлюються міжнародні аспекти, можуть бути 

оцінені на «відмінно» за умови наявності критичного огляду зарубіжної літератури 

та практики, а також висновків стосовно можливостей використання позитивного 

зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці. 

 

3. Вимоги до оформлення курсової роботи 

 

3.1. Курсову роботу виконують в комп’ютерному варіанті без пропусків і 

скорочень слів на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210х297мм). 

3.2. Текст курсової роботи необхідно писати залишаючи поля таких розмірів: 

Лівий – не менше 30мм; 

Правий – не менше 10мм; 

Верхній – не менше 20мм; 

Нижній – не менше 20мм. 

3.3. Зміст курсової роботи відображає структуру роботи, містить назви всіх розділів 

та параграфів з відміткою сторінок. 

3.4. Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами в правому верхньому кутку 

аркуша. Нумерувати сторінки потрібно починаючи з титульного аркуша. На 

титульному аркуші змісті та першій сторінці вступу номер сторінки не ставиться. 

Нумерацію починають проставляти з другого аркуша вступу. 

Первинні бухгалтерські документи, регістри, форми звітності подаються в 

додатках в кінці роботи. До загальної нумерації сторінок додатки не входять. 

Додатки позначаються буквами алфавіту, для чого в правому верхньому кутку 

кожного документу роблять запис «Додаток А». 

Назви розділів та параграфів курсової роботи необхідно починати з нової 
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сторінки та писати посередині рядка жирним шрифтом. Чітко повинні бути 

сформульовані і відокремлені абзаци, які включають в себе кілька речень. 

3.5. Ілюстрований та цифровий матеріал – таблиці, малюнки, схеми, графіки 

розміщують по тексту курсової роботи або в додатках в кінці роботи. В таблицях 

потрібно вказати до якого об’єкту і періоду часу відносяться дані. В таблицях 

потрібно зазначити одиниці виміру, а на графіках і діаграмах – масштаб. Нумерацію 

таблиць вказують справа над таблицею. 

3.6. Цитати із літературних джерел, виписки із нормативних документів, 

спеціальної літератури, журнальних статей повинні бути точними і мати посилання 

на джерела. Такі посилання роблять по тексту записом [10, с.5], де 10 – це 

порядковий номер відповідного джерела в списку використаної літератури, а с.5 – 

номер сторінки, на якій знаходиться відповідна цитата. 

3.7. Обсяг курсової роботи - 30- 35 сторінок. 

3.8. Курсові роботи повинні бути охайно оформлені в папках з обов’язковою 

прошивкою. 

 

4. Оцінювання курсової роботи 

 

Курсова робота є формою самостійної роботи студентів. Курсова робота з 

дисципліни виконується у 4 семестрі і оцінюється у 100 балів. 

Оцінювання курсової роботи здійснюється в два етапи: при попередньому 

ознайомленні та під час захисту. 

При попередньому ознайомленні курсова робота оцінюється керівником за 

такими критеріями: 

1) обґрунтування актуальності та оцінка структуро-логічної будови роботи 

(від 0 до 10 балів); 

- постановка проблеми та обґрунтування її значення для базового 

підприємства; 

- чіткість формулювання мети, об’єкта, предмета та завдань дослідження;  

- структуро-логічна будова курсової роботи; 

2) повнота викладу теоретичного матеріалу (від 0 до 10 балів); 

- глибина вивчення та узагальнення нормативних документів, праць 

науковців та фахової преси за обраним напрямом дослідження; 

3) практична спрямованість роботи (від 0 до 10 балів); 

- повнота представлення інформації стосовно практики господарювання та 

визначення проблемних аспектів, що потребують вирішення на рівні базового 

суб’єкта господарювання відповідно з напрямом та завданнями дослідження; 

- застосування сучасних методів дослідження та обґрунтування позиції 

щодо їх обрання; 

4) наявність висновків та рекомендацій по оптимізації облікової теорії та 

практики (від 0 до 10 балів); 

- висвітлення напрямів оптимізації відповідно з особливостями 

господарської діяльності та потребами інформаційного забезпечення управління 

базового підприємства; 

- наявність конкретних, конструктивних висновків по всім розділам 



11 

 

 

роботи; 

- відповідність висновків та пропозицій матеріалу представленому у 

курсовій роботі 

5) якість оформлення додатків (від 0 до 10 балів); 

- наявність зразків заповнених первинних документів, облікових регістрів, 

форм звітності, тощо; 

- відповідність облікової практики висвітленої у роботі представленим 

додаткам; 

6) Оформлення роботи (від 0 до 10 балів); 

- відповідність оформлення роботи вимогам. 

Оцінювання курсової роботи під час захисту здійснюється за такими 

критеріями: 

- якість доповіді (від 0 до 20 балів); 

- відповіді на запитання при процедурі захисту (від 0 до 20 балів). 

Загальна сума балів за результатами попереднього ознайомлення з курсовою 

роботою не може перевищувати 60 балів. 

За результатами попереднього ознайомлення проводиться захист курсової 

роботи. Захист проводиться комісією, що призначається розпорядженням по кафедрі 

у складі трьох викладачів. За результатами захисту студент може отримати не 

більше 40 балів. 

За результатами оцінювання курсової роботи виставляється загальна оцінка за 

100-бальною шкалою, яка переводиться у 4-х бальну шкалу та шкалу за системою 

ECTS. 

 

5. Орієнтовна тематика курсових робіт 

 

 

1 НАПРЯМ.  РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКОВИХ ТЕОРІЙ 

 

1. Сутність облікових теорій, їх класифікація та напрями розвитку 

2. Сучасні концепції бухгалтерського обліку 

3. Історичний аспект становлення та особливості реалізації персоналі стичної 

облікової теорії 

4. Історичний аспект становлення та особливості реалізації матеріалістичної 

стичної облікової теорії 

5. Історичний аспект становлення та особливості реалізації фіскальної облікової 

теорії 

6. Історичний аспект становлення та особливості реалізації етичної  облікової 

теорії 

7. Історичний аспект становлення та особливості реалізації біхіверіорестичної  

облікової теорії 

8. Класифікації облікових теорій за поглядами провідних науковців 

9. Історичний аспект становлення та особливості реалізації натуралістичної  

облікової теорії 
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10. Історичний аспект становлення та особливості реалізації персоналістичної 

облікової теорії 

11. Історичний аспект становлення та особливості реалізації уніграфічної 

парадигми 

12. Історичний аспект становлення та особливості реалізації диграфічної 

парадигми 

13. Історичний аспект становлення та особливості реалізації камеральної  

парадигми 

14. Історичний аспект становлення та особливості реалізації балансових 

облікових теорій 

15. Історичний аспект становлення та особливості реалізації динамічної облікової 

теорії 

16. Історичний аспект становлення та особливості реалізації статичної облікової 

теорії 

 

 

 

2 НАПРЯМ. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВИХ ТЕОРІЙ ВІДПОВІДНО ДО 

НОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ДОКТРИНИ 

 

1. Обумовленість трансформації та напрями становлення сучасної парадигми 

обліку 

2. Трансформування базових принципів методології обліку в сучасній 

бухгалтерській доктрині  

3.  Сучасний стан та напрями розвитку оцінки у світлі трансформації облікової 

парадигми 

4. Уніграфічна парадигма та особливості її розвитку в малому бізнесі 

5. Камеральна парадигма та особливості її розвитку в бюджетному обліку 

6. Трансформування облікової парадигми відповідно до концепції сталого 

розвитку 

7. Становлення сучасної облікової парадигми відповідно до потреб стратегічного 

управління 

8. Розвиток  стратегічного управлінського обліку з позицій різних концепцій та 

теорій фірми 

9. Розвиток облікової теорії у світлі інституціональної економічної теорії  

10. Революційний та еволюційний підходи до трансформації облікової парадигми 

11. Розвиток концепції вартісної оцінки за різними обліковими моделями  

12. Розвиток облікової теорії  в умовах постіндустріальної економіки 

 

3 НАПРЯМ.  РОЗВИТОК ЛОКАЛЬНИХ ОБЛІКОВИХ ТЕОРІЙ 

 

1.  Матеріальні активи, як об’єкт обліку у світлі різних облікових теорій: 

історичний аспект та сучасність 

2. Сучасний стан та напрями оптимізації системи обліку в аграрній сфері у світлі 

трансформації облікової парадигми 
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3. Фінансові  активи, як об’єкт у світлі різних облікових теорій : історичний 

аспект та сучасність 

4. Нематеріальні активи у світлі різних облікових теорій: історичний аспект та 

сучасність 

5. Власний капітал у світлі різних облікових теорій: історичний аспект та 

сучасність 

6. Фінансові результати у світлі різних облікових теорій: історичний аспект та 

сучасність 

7. Витрати та собівартість у світлі різних облікових теорій: історичний аспект та 

сучасність 
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