
Інформаційна довідка 

 

 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна ОБЛІКОВО-ЗВІТНІ СИСТЕМИ 

 

2. Код: шифр дисципліни ППН.01 

 

3. Тип: нормативна  

 

4. Рівень: третій (підготовки доктора філософії)  

 

5. Семестр, в якому викладається: 2  
 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 6,0  

 

7. Лектор (викладач): д.е.н., проф. О.В. Ілляшенко 

 

8. Результати навчання, вміти: використовувати знання щодо сучасної парадигми 

бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту; моделювати обліково-звітні 

й аудиторські процеси та визначати перспективи їх удосконалення; критично 

аналізувати основні обліково-звітні концепції та формувати й аргументовано 

викладати власну позицію щодо результатів актуальних наукових досліджень в сфері  

бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту; обґрунтовувати доцільність 

та ефективність впровадження власних наукових розробок щодо удосконалення 

обліково-звітних систем та їх аудиту; використовувати спеціальні процедури 

формування показників фінансової звітності, в тому числі інтегрованої, 

консолідованої та управлінської; 

 

9. Дисципліни, на які спирається сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності, сучасні методи викладання у вищій школі. 

 

10. Зміст: Змістовий модуль 1. поняття, склад, організаційні, нормативно-правові, 

теоретичні та прикладні засади формування обліково-звітних систем згідно до 

П(С)БО, МСФЗ та в зарубіжних країнах. Змістовий модуль 2. нормативно-правові 

аспекти формування фінансової, в т. ч. інтегрованої, консолідованої та управлінської 

звітності. Змістовий модуль 3. національні та міжнародні особливості регулювання, 

специфіки та стандартизації зовнішнього та внутрішнього аудиту. 

 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення тем, 

дискусійні методи, самостійна робота з навчальною літературою, тестування.  

 

12. Мова навчання: українська  

  



Information note 
 

 

1. Type and title: academic discipline ACCOUNTING SYSTEMS 

 

2. Code: the code of the discipline ППН.01 

 

3. Type: normative 

 

4. Level: third (Doctor of Philosophy) 

 

5. The semester in which it is taught: 2  
 

6. Credits ЄКТС: 6,0  

 

7. Lecturer (lecturer): Doctor of Economics, prof. O.V. Illiashenko 

 

8. Learning outcomes, be able to: use knowledge of a modern paradigm of accounting, 

financial reporting and audit; to model accounting and auditing processes and to determine 

the prospects for their improvement; to critically analyze the main accounting and reporting 

concepts and to formulate and reasonably explain its own position regarding the results of 

relevant scientific research in the field of accounting, financial reporting and audit; to 

substantiate expediency and efficiency of the implementation of their own scientific 

developments in improving accounting and reporting systems and their audit; use special 

procedures for the formation of financial reporting indicators, including integrated, 

consolidated and managerial; 

 

9. Disciplines, which are based Modern information technologies in scientific activity. 

Modern methods of teaching in higher education. 

 

10. Content: Module 1. Concept, composition, organizational, regulatory, theoretical and 

applied principles of formation of accounting and reporting systems in accordance with 

P(C)BO, IFRS and in foreign countries. Module 2. legal and regulatory aspects of the 

formation of financial, including integrated, consolidated and managerial reporting. Module 

3. National and international peculiarities of regulation, specificity and standardization of 

external and internal audit. 

 

11. Forms and methods of teaching: lectures, practical classes, discussion of topics, 

discussion methods, independent work with educational literature, testing.  

 

12. Language of instruction: Ukrainian  

  



Информационная справка 

 

 

1. Вид и название: учебная дисциплина УЧЕТНО-ОТЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

2. Код: шифр дисциплины ППН.01 

 

3. Тип: нормативная 

 

4. Уровень: третий (подготовки доктора философии)  

 

5. Семестр, в котором излагается: 2  
 

6. Количество кредитов ЄКТС: 6,0  

 

7. Лектор (преподаватель): д.э.н., проф. Е.В. Ильяшенко 

 

8. Результаты обучения, уметь: использовать знания по современной парадигмы 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита; моделировать учетно-

отчетные и аудиторские процессы и определять перспективы их совершенствования; 

критически анализировать основные учетно-отчетные концепции и формировать и 

аргументировано излагать свою позицию по результатам актуальных научных 

исследований в области бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита; 

обосновывать целесообразность и эффективность внедрения собственных научных 

разработок по совершенствованию учетно-отчетных систем и их аудита; 

использовать специальные процедуры формирования показателей финансовой 

отчетности, в том числе интегрированной, консолидированной и управленческой; 

 

9. Дисциплины, на которые опирается Современные информационные технологии 

в научной деятельности. Современные методы преподавания в высшей школе. 

 

10. Содержание: Содержательный модуль 1. Понятие, состав, организационные, 

нормативно-правовые, теоретические и прикладные основы формирования учетно-

отчетных систем согласно П (С) БУ, МСФО и в зарубежных странах. 

Содержательный модуль 2. Нормативно-правовые аспекты формирования 

финансовой, в т. ч. интегрированной, консолидированной и управленческой 

отчетности. Содержательный модуль 3. Национальные и международные 

особенности регулирования, специфики и стандартизации внешнего и внутреннего 

аудита. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, обсуждения тем, 

дискуссионные методы, самостоятельная работа с учебной литературой, 

тестирование.  

12. Язык обучения: украинский 


