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1. Анотація 

 

Економіка кожної країни має свої особливості, що позначається на 

особливостях ведення бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік є мовою 

ділового спілкування учасників бізнесу. Виконуючи функцію фінансового центру 
управлінської інформаційної системи він формує базу, яка необхідна для аналізу, 

інтерпретації та використання інформації з метою прийняття оптимальних 

управлінських рішень.  

В умовах поглиблення інтеграційних процесів, створення і функціонування 

єдиного економічного простору, міжнаціональних корпорацій, вільних економічних 

зон, спільних підприємств, реалізації спільних проектів  існує необхідність в уніфікації 
порядку надання фінансової інформації про підприємства та наближенні вітчизняної 

системи обліку до міжнародних стандартів. Відповідно процеси гармонізації 

бухгалтерського обліку у світі вимагають від сучасних фахівців-обліковців бути 
обізнаними з основними концепціями, методологією та підходами до організації та 

ведення обліку у зарубіжних країнах.  

Вивчення дисципліни «Облік на підприємствах зарубіжних країн» спроможне 
розширити світогляд та мислення студентів, дозволить майбутнім фахівцям з обліку, 

аналізу, аудиту й оподаткування краще розуміти принципи ведення обліку і складання 

звітності відповідно до міжнародних правил, інтерпретувати дані фінансової звітності 

різних країн та використовувати облікову інформацію для прийняття управлінських 
рішень, а також застосовувати в діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання 

кращі практики з організації та ведення обліку із врахуванням національних традицій, 

тим самим забезпечуючи належне функціонування бізнесу. 

 

2. Мета 

  

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти базових 

знань та вмінь правильно застосовувати теоретичні знання щодо міжнародних правил 
обліку на практиці, професійно використовувати в роботі міжнародні стандарти 

фінансової звітності, а також надання майбутнім фахівцям ґрунтовних навиків 

володіння організаційними і методичними нормами міжнародної практики 
фінансового обліку, отримання необхідних знань стосовно структури і змісту 

бухгалтерської звітності зарубіжних фірм.  
Для досягнення мети поставлені такі основні цілі:  

 розкриття ролі обліку в системі управління;  

 вивчення теорії фінансового та управлінського обліку в зарубіжних країнах; 

 вивчення класифікації та відмінних рис національних систем обліку різних 

країн;  

 визначення практики застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності, беручи до уваги особливості зарубіжних країн;  

 набуття вмінь використання світового досвіду в галузі організації обліку;  

 вивчення особливостей здійснення бухгалтерського обліку активів, 

зобов'язань та капіталу в зарубіжних країнах;  

 ознайомлення студентів зі змістом, структурою та порядком складання 

фінансової звітності зарубіжних компаній. 
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3. Опис навчальної дисципліни 

  

Найменування  
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

 денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань  

07 “Управління та 
адміністрування” 

Обов’язкова компонента 

циклу професійної 
підготовки 

Змістових модулів – 3 

Спеціальність  

071 “Облік і 
оподаткування” 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр: 

Загальна кількість 
годин – 150 

Освітня програма «Облік 
і оподаткування» 

7-й 7-й 

Лекції: 

Тижневих годин для  

денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

самостійна робота  

студента − 7 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

14 год. 6 год. 

Практичні: 

42 год. 8 год. 

Лабораторні: 

- - 

Самостійна робота: 

94 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Форма контролю: екзамен 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 56/94 =0,60; для 
заочної форми навчання – 14/136 = 0,10. 

Курс включає 16 тем, які змістовно об’єднані в 3 модулі, як логічно завершені 

навчально-змістовні блоки з окремих тем спрямованих на формування конкретних 
фахових компетентностей. Зайняття проходять у форматі лекцій, практичних занять, 

бесід, дискусій, презентацій, групової взаємодії з використанням мультимедійних 

засобів. 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 

студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/poslugi-kafedru-booa. 

 

4. Результати навчання  

 

Предметом дисципліни «Облік на підприємствах зарубіжних країн» є 

теоретичні основи та практичні аспекти організації, ведення фінансового і 

управлінського обліку та складання фінансової звітності на підприємствах зарубіжних 
країн. 

Об’єктом дисципліни є міжнародні стандарти фінансової звітності та облікові 

системи зарубіжних країн. 
Завдання дисципліни: вивчення студентами теорії і практики фінансового та 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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управлінського обліку в зарубіжних країнах, набуття вмінь використання передового 

досвіду в галузі організації обліку, аналізу та контролю з врахуванням міжнародних 
стандартів.  

Даний курс покликаний допомогти майбутнім фахівцям вивчити стандарти, 

принципи і методики ведення обліку, що практикуються в зарубіжних країнах. Це 

повинно сприяти більш глибокому розумінню студентами тих концепцій, на основі 
яких ґрунтується міжнародний ринковий бухгалтерський облік, формуванню у 

студента сучасного професійного стиля мислення, розвитку навиків творчого 

самостійного вирішення виникаючих (існуючих) проблем, уміння формувати і 
провадити в життя ефективну та економічно обґрунтовану облікову політику на 

підприємстві.  

Після вивчення дисципліни студенти 
повинні знати: 

 загальноприйняті принципи та системи обліку; 

 порядок організації обліку в зарубіжних підприємствах;  

 особливості та відмінності зарубіжного обліку від вітчизняного у розрізі 

основних його напрямків (облік необоротних активів, запасів, заборгованості, і т.д.); 

 особливості оцінки активів, зобов’язання та акціонерного капіталу згідно з 

міжнародними стандартами фінансової звітності; 

 порядок ведення обліку власного капіталу та розподілу прибутків у 

товариствах і корпораціях;  

 основи управлінського обліку в зарубіжній практиці; 

повинні вміти: 

 відображати діяльність компаній на рахунках бухгалтерського обліку, 

застосовуючи зарубіжні плани рахунків; 

 складати основні форми фінансової звітності зарубіжних компаній; 

 складати консолідовану звітність; 

 проводити аналіз та інтерпретацію фінансової звітності зарубіжних 

компаній. 

 
Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління 
та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

Формування спеціальних компетентностей та результатів навчання фахівців 
спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за навчальною дисципліною «Облік на підприємствах зарубіжних країн» відповідно 

до Стандарту вищої освіти України 

 

Перелік 
загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.   
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  
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ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  
ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Перелік 

спеціальних 

(фахових) 
компетентностей 

(СК) 

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 
систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.  

СК04. Застосовувати знання права, податкового законодавства в 
практичній діяльності суб’єктів господарювання.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 
обліку, оподаткування. 

Перелік 

програмних 
результатів 

навчання (ПР) 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в 
сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств.   

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати  
отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  
ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 
видів економічної діяльності.  

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з 
метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.   
 

 

5. Політика курсу 

 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 
положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 
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6. Робоча програма 

 

6.1. Зміст дисципліни 

Модуль 1 (М1). Облік на підприємствах зарубіжних країн. 

Змістовний модуль 1 (ЗМ 1). Концептуальні основи і принципи 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в зарубіжних країнах.  

Тема 1. Міжнародні системи обліку та загальні принципи його організації в 

зарубіжних країнах. 
Світовий економічний розвиток і його вплив на побудову міжнародної 

системи обліку та звітності. Загальні поняття побудови системи бухгалтерського 

обліку. Роль обліку в системі управління, користувачі облікової інформації. Поняття 

про фінансовий та управлінський облік, особливості їх побудови та порівняльна 
характеристика. Загальноприйняті принципи бух. обліку у зарубіжних країнах.  

Класифікація організаційних моделей систем бухгалтерського обліку  

Тема 2. Регламентація обліку за міжнародними стандартами.  
Система регламентації обліку на національному рівні та шляхи зближення 

різних облікових систем. Необхідність уніфікації та стандартизації  обліку в 

міжнародному масштабі. Міжнародні організації зі стандартизації обліку і звітності. 
Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їх 

зв'язок з національними стандартами обліку.  

Тема 3. Міжнародні системи рахунків та процедури бухгалтерського обліку. 

Різновиди бухгалтерських рахунків, їх суть та призначення в обліку 
підприємства. Структура бухгалтерських рахунків. Загальні принципи побудови 

міжнародних планів рахунків. Процедури бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Структура повного циклу обробки облікової інформації на підприємстві. 
Тема 4. Річна звітність зарубіжних компаній: призначення, склад та 

методика складання. Призначення і зміст фінансової звітності. Зміст, структура і 

форми  бухгалтерського балансу. Групування та оцінка статей балансу. Звіт про 
прибутки та збитки, його зміст і формати. Призначення й методика складання звіту 

про рух грошових коштів. Звіт про зміни у власному капіталі. Додатки до звітності. 

Суть та призначення нефінансової звітності. Види нефінансової звітності. 

Особливості складання нефінансової звітності. Інтегрована звітність та її 
призначення.  

Тема 5. Інтерпретація, аналіз та аудит річної звітності. Методика аналізу 

фінансової звітності. Порівняльний (горизонтальний) і структурний (вертикальний) 
аналіз. Аналіз показників ліквідності, рентабельності, ділової активності і структури 

капіталу. Аудит річної звітності. Особливості складання фінансової звітності в різних 

країнах. Аналіз нефінансової звітності.  
Тема 6. Теоретичні основи управлінського обліку. 

Концепція та зміст управлінського обліку. Функції та основні завдання 

управлінського обліку. Порівняльна характеристика управлінського й фінансового 

обліку. Об’єкти управлінського обліку. Класифікація  витрат в управлінському обліку. 
Система рахунків управлінського обліку. Поняття про облік витрат і калькулювання, 

їх мета та об’єкти.  

Тема 7. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 
Системи обліку витрат і калькулювання собівартості в зарубіжних країнах: 

калькулювання за повними та неповними витратами; калькулювання за замовленнями 

та процесами. Організація обліку й контролю за центрами відповідальності. 
Використання обліково-аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень.  
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Змістовний модуль 2 (ЗМ 2). Особливості обліку активів на підприємствах 

зарубіжних країн. 
Тема 8. Облік грошових коштів. 

Склад грошових коштів і порядок їх відображення в звітності. Облік і 

контроль касових операцій і грошей у касі. Облік створення й використання фонду 

дрібних сум. Ваучерна система контролю грошових коштів. Документальне 
оформлення, облік і контроль операцій з грошовими коштами на банківських 

рахунках. Складання узгоджувальної таблиці облікових записів підприємства та 

банку. Облік надлишків та нестач грошових коштів. Особливості обліку грошових 
коштів в умовах використання електронної системи розрахунків. 

Тема 9. Облік розрахунків з дебіторами. 

Сутність дебіторської заборгованості. Класифікація та оцінка дебіторської  
заборгованості. Облік рахунків до отримання. Облік наданих знижок і повернення 

проданих товарів. Методика розрахунку й обліку резерву сумнівних боргів. Методи 

передачі дебіторської заборгованості. Особливості обліку реалізації товарів за 

кредитними картками. Облік векселів до отримання. Порядок розрахунків за 
векселями. Облік отриманих векселів, не сплачених в установлений термін. Облік 

дисконтованих векселів. 

Тема 10. Облік матеріально-виробничих запасів 
Сутність та склад запасів підприємства. Системи обліку запасів (постійна та 

періодична). Методи оцінки запасів, їх порівняльна характеристика. Облік 

переміщення запасів у системі рахунків. Документальне оформлення надходження, 
переміщення та вибуття запасів. Порядок проведення інвентаризації запасів. 

Переоцінка матеріальних запасів при складанні балансу.  

Тема 11. Облік основних засобів та нематеріальних активів.  

Сутність, класифікація та оцінка довгострокових матеріальних активів. 
Методи розрахунку й обліку амортизації. Облік надходження та вибуття основних 

засобів. Облік модернізації і ремонту основних засобів. Облік природних ресурсів . 

Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка. Особливості обліку 
нематеріальних активів. Облік амортизації нематеріальних активів. 

Тема 12. Облік фінансових інвестицій. Консолідована звітність 

Сутність та види фінансових інвестицій, їх характеристика й порядок оцінки. 
Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання (облігації). Облік довгострокових 

інвестицій в акції. Облік інвестицій в асоційовані компанії. Поняття консолідованої 

звітності. Методика й техніка складання консолідованої фінансової звітності. 

Змістовний модуль 3 (ЗМ 3). Особливості обліку пасивів на підприємствах 
зарубіжних країн. 

Тема 13. Облік поточних зобов’язань. 

Види поточних зобов’язань та їх оцінка. Облік заборгованості по рахунках 
постачальників. Облік комерційних та розрахункових знижок, наданих 

постачальниками. Облік заборгованості по векселях виданих. Облік інших 

короткострокових зобов’язань: заборгованості по податках, дивідендах до оплати, 
авансах від клієнтів, по поточній частині довгострокових зобов’язань. Облік  

заробітної плати та зобов’язань по заробітній платі. 

Тема 14. Облік довгострокових зобов’язань. 

Зміст й оцінка довгострокових зобов’язань. Види облігацій і порядок їх 
випуску. Облік довгострокових облігацій. Визначення теперішньої вартості облігацій. 

Облік випущених облігацій. Способи амортизації дисконту й премій з випущених 

облігацій. Облік викупу облігацій і перетворення їх в акції. Облік довгострокових 
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векселів виданих. Облік довгострокових орендних зобов’язань. Методика розрахунку 

лізингових платежів. Облік зобов’язань з пенсійних виплат. 
Тема 15. Облік доходів, затрат та фінансових результатів. 

Класифікація доходів і витрат за міжнародними стандартами бухгалтерського 

обліку. Види витрат і доходів за елементами і видами діяльності. Поточний облік витрат 

і доходів. Регулювання і списання витрат і доходів у кінці звітного періоду. Визначення 
фінансових результатів за системою „витрати-випуск” та їх відображення в обліку. 

Тема 16. Облік власного капіталу і розподіл прибутку у товариствах і 

корпораціях. 
Економічна сутність та класифікація власного капіталу. Облік капіталу 

одноосібного власника. Облік формування та зміни капіталу товариства. Порядок й 

облік розподілу прибутків (збитків) між партнерами. Фінансова звітність товариств. 
Облік ліквідації товариств. Порядок створення корпорацій. Капітал корпорацій. Види, 

характеристика акцій та їхня оцінка. Облік випуску (продажу) простих і 

привілейованих акцій. Облік конвертації привілейованих акцій у прості. Облік 

організаційних витрат, їх амортизація. Нарахування та облік дивідендів. Облік 
податку на прибуток і розподілу прибутків корпорації.  

 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак- 
тичні 

заняття 

самос- 
тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль I. Концептуальні основи і принципи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в зарубіжних країнах 

1 Міжнародні системи обліку та шляхи їх 
гармонізації 

9 0,5 2 6,5 

2 Регламентація обліку за міжнародними 

стандартами 

10 1 2 7 

3 Міжнародні системи рахунків та процедури 
бухгалтерського обліку 

9 0,5 2 6,5 

4 Річна звітність зарубіжних компаній: призначення, 

склад та методика складання 

10 1 4 5 

5 Інтерпретація, аналіз та аудит річної звітності 9 1 2 6 

6 Теоретичні основи управлінського обліку 9 1 2 6 

7 Системи обліку витрат і калькулювання 
собівартості продукції 

9 1 2 6 

Змістовий модуль II. Особливості обліку активів на підприємствах зарубіжних 

країн 

8 Облік грошових коштів.  9 0,5 2 6,5 

9 Облік розрахунків з дебіторами  9 0,5 2 6,5 

10 Облік матеріально-виробничих запасів 9 1 4 4 

11 Облік основних засобів та нематеріальних активів 11 1 4 6 

12 Облік фінансових вкладень. Консолідована 

звітність 

9 1 2 6 
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Змістовий модуль III. Особливості обліку пасивів на підприємствах зарубіжних 

країн 

13 Облік поточних зобов’язань 10 1 4 5 

14 Облік довгострокових зобов’язань 10 1 4 5 

15 Облік доходів, затрат та фінансових результатів 9 1 2 6 

16 Облік власного капіталу і розподіл прибутку у 
товариствах і корпораціях 

9 1 2 6 

Всього годин 150 14 42 94 

 

6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 

прак- 

тичні 

заняття 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль I. Концептуальні основи і принципи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в зарубіжних країнах 

1 Міжнародні системи обліку та шляхи їх 

гармонізації 

9 0,5  8,5 

2 Регламентація обліку за міжнародними 

стандартами 

10 0,5  9,5 

3 Міжнародні системи планів рахунків 

бухгалтерського обліку 

9   9 

4 Річна звітність зарубіжних компаній: призначення, 
склад та методика складання 

10 1 1 8 

5 Інтерпретація, аналіз та аудит річної звітності 9  1 8 

6 Теоретичні основи управлінського обліку 9   9 

7 Системи обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції 

9   9 

Змістовий модуль II. Особливості обліку активів на підприємствах зарубіжних 

країн 

8 Облік грошових коштів. 9 1 0,5 7,5 

9 Облік розрахунків з дебіторами  9 1 0,5 7,5 

10 Облік матеріально-виробничих запасів 9 1 1 7 

11 Облік основних засобів та нематеріальних активів 11 1 1 9 

12 Облік фінансових інвестицій. Консолідована 

звітність 

9   9 

Змістовий модуль III. Особливості обліку пасивів на підприємствах зарубіжних 

країн 

13 Облік поточних зобов’язань 10  0,5 9,5 

14 Облік довгострокових зобов’язань 10  0,5 9,5 

15 Облік доходів, затрат та фінансових результатів 9  1 8 

16 Облік власного капіталу і розподіл прибутку у 

товариствах і корпораціях 

9  1 8 

Всього годин 150 6 8 136 
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6.4. Зміст лекцій 

 
Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 

посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу.  
Лекція 1. Міжнародні системи обліку та загальні принципи його організації в 

зарубіжних країнах. Регламентація обліку за міжнародними стандартами. 

Міжнародні системи планів рахунків та процедури бухгалтерського обліку. 

1. Система бухгалтерського обліку: загальні поняття побудови. 
2. Класифікація організаційних моделей систем бухгалтерського обліку. 

3. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку у зарубіжних країнах.  

4. Система регламентації обліку на національному рівні та шляхи зближення 
різних облікових систем. 

5. Міжнародні стандарти фінансової звітності: сутність, структура та 

призначення.  
6. Загальні принципи побудови міжнародних планів рахунків. 

7. Процедури бухгалтерського обліку на підприємстві.  

Лекція 2. Річна звітність зарубіжних компаній: призначення, методика 

складання, аналіз та аудит. 
1. Призначення й загальні вимоги до фінансової звітності.  

2. Особливості складання форм фінансової звітності.  

3. Призначення та особливості складання нефінансової і інтегрованої 
звітності. 

4. Аудит річної звітності.  

5. Методика аналізу фінансового стану підприємства на основі звітності.  
Лекція 3. Теоретичні основи управлінського обліку та системи обліку витрат 

і калькулювання собівартості продукції. 

1. Мета, завдання та функції управлінського обліку. 

2. Поняття про облік витрат і калькулювання, їх мета та об’єкти. 
3. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості. 

4. Організація обліку й контролю за центрами відповідальності.  

5. Використання обліково-аналітичної інформації для прийняття 
управлінських рішень. 

Лекція 4. Облік грошових коштів, розрахунків з дебіторами та матеріально-

виробничих запасів. 
1. Документальне оформлення та облік грошових коштів на рахунках у 

банках. 

2. Облік грошових коштів у касі. 

3. Облік рахунків до отримання (визнання, оцінка, ліквідація заборгованості).  
4. Визнання та первісна оцінка запасів. 

5. Системи обліку запасів. 

6. Методи оцінки вибуття матеріально-виробничих запасів.  
Лекція 5. Облік довгострокових активів та фінансових інвестицій. 

Консолідована звітність. 

1. Визнання та оцінка довгострокових матеріальних активів . 
2. Облік надходження, модернізації, ремонту та вибуття основних засобів .  

3. Облік амортизації основних засобів.  

4. Особливості обліку нематеріальних активів.  

5. Сутність та види фінансових інвестицій, порядок їх оцінки. 
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6. Облік фінансових інвестицій за їх видами. 

7. Сутність та методика складання консолідованої фінансової звітності. 
Лекція 6. Облік зобов’язань.  

1. Сутність та класифікація зобов’язань. 

2. Визнання та оцінка зобов’язань.  

3. Облік поточних зобов’язань. 
4. Облік довгострокових зобов’язань. 

Лекція 7. Облік доходів, затрат та фінансових результатів. Облік власного 

капіталу і розподіл прибутку у товариствах і корпораціях.  
1. Сутність, класифікація та порядок визнання доходів і витрат.   

2. Облік доходів і витрат і порядок визначення фінансових результатів.  

3. Облік капіталу одноосібного власника. 
4. Облік власного капіталу і розподіл прибутку в товариствах. 

5. Облік власного капіталу і розподіл прибутку в корпораціях. 

 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять, призначених для 
пояснення та засвоєння теоретичного матеріалу. Мета лекції — розкрити основні 

положення теми, з'ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід роботи, дати 

рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних 
заняттях.  

 

 

1.5. Зміст практичних занять 

 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 
студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 

щодо практики ведення бізнесу. 

Заняття 1. Міжнародні системи обліку та загальні принципи його організації 
в зарубіжних країнах 

1. Система бухгалтерського обліку: загальні поняття побудови. 

2. Фактори впливу на побудову національних систем обліку. 

3. Класифікація організаційних моделей систем бухгалтерського обліку.  
4. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку у зарубіжних країнах.  

Заняття 2. Регламентація обліку за міжнародними стандартами. 

1. Система регламентації обліку на національному рівні та шляхи зближення 
різних облікових систем. 

2. Міжнародні стандарти фінансової звітності: сутність, структура та 

призначення.  
3. Вплив інших міжнародних організацій на бухгалтерський облік. 

Заняття 3. Міжнародні системи планів рахунків бухгалтерського обліку. 

1. Загальні принципи побудови міжнародних планів рахунків.  

2. Суть, види та структура бухгалтерських  рахунків. 
3. Процедури бухгалтерського обліку на підприємстві.  

Заняття 4. Фінансова звітність: призначення, склад та методика складання.   

1. Призначення й загальні вимоги до фінансової звітності.  
2. Зміст, структура і форми бухгалтерського балансу.  

3. Особливості складання Звіту про прибутки та збитки, його зміст і формати.  

4. Призначення й методика складання звіту про рух грошових коштів.  
5. Сутність Звіту про зміни у власному капіталі.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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6. Призначення та особливості складання додатків до звітності. 

Заняття 5. Нефінансова та інтегрована звітність. 
1. Поняття та види нефінансової звітності. 

2. Особливості складання нефінансової звітності. 

3. Інтегрована звітність: суть та особливості складання. 

4. Стандарти нефінансової та інтегрованої звітності. 
Заняття 6. Інтерпретація, аналіз та аудит річної звітності. 

1. Горизонтальний аналіз фінансової звітності. 

2. Вертикальний аналіз фінансової звітності (структурний аналіз). 
3. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства на основі звітності. 

4. Аналіз нефінансової та інтегрованої звітності. 

5. Аудит річної звітності.  
Заняття 7. Теоретичні основи управлінського обліку.  

1. Мета, завдання та функції управлінського обліку. 

2. Організація управлінського обліку, його відмінності від фінансового.  

Заняття 8. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.  
1. Класифікація і поведінка витрат в управлінському обліку. 

2. Поняття про облік витрат і калькулювання, їх мета та об’єкти. 

3. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості. 
4. Організація обліку й контролю за центрами відповідальності.  

5. Використання обліково-аналітичної інформації для прийняття 

управлінських рішень. 
Заняття 9. Облік грошових коштів 

1. Економічна суть грошових коштів та їх еквівалентів.  

2. Документальне оформлення та облік грошових коштів на рахунках у 

банках. 
3. Облік грошових коштів у касі. 

Заняття 10. Облік розрахунків з дебіторами  

1. Сутність та класифікація дебіторської заборгованості. 
2. Облік рахунків до отримання (визнання, оцінка, ліквідація заборгованості).  

3. Облік векселів до отримання. 

Заняття 11. Облік матеріально-виробничих запасів. 
1. Визнання та первісна оцінка запасів. 

2. Облік руху запасів. 

3. Методи оцінки вибуття матеріально-виробничих запасів.  

Заняття 12. Облік матеріально-виробничих запасів. 
1. Особливості інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. 

2. Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності.  

Заняття 13. Облік основних засобів. 
1. Сутність та класифікація довгострокових активів.  

2. Визнання та оцінка довгострокових матеріальних активів. 

3. Облік надходження основних засобів. 
4. Облік амортизації основних засобів.  

5. Облік надходження, модернізації, ремонту та вибуття основних засобів.   

Заняття 14. Облік природних ресурсів та нематеріальних активів 

1. Облік природних ресурсів. 
2. Особливості обліку нематеріальних активів.  

Заняття 15. Облік фінансових інвестицій. Консолідована звітність. 

1. Сутність та види фінансових інвестицій, порядок їх оцінки. 
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2. Облік інвестицій в облігації  

3. Облік інвестицій в акції.  
4. Облік інвестицій в асоційовані компанії.  

5. Поняття консолідованої фінансової звітності. 

6. Принципи і процедури консолідації фінансової звітності. 

Заняття 16. Облік поточних зобов’язань.  
1. Сутність, класифікація та оцінка зобов’язань. 

2. Види поточних зобов’язань та їх оцінка.  

3. Облік заборгованості за рахунками постачальників. 
4. Особливості систем оподаткування зарубіжних країн.  

5. Облік заборгованості за податками. 

Заняття 17. Облік поточних зобов’язань.  
1. Облік дивідендів до сплати. 

2. Облік авансів від клієнтів та заборгованості за поточною частиною 

довгострокових зобов’язань.  

3. Облік зобов’язань за податками. 
4. Облік зобов’язань по заробітній платі та пов’язаних з нею відрахуваннях. 

Заняття 18. Облік довгострокових зобов’язань.  

1. Сутність, класифікація та оцінка довгострокових зобов’язань.  
2. Облік довгострокових векселів. 

3. Види облігацій та порядок їх випуску. 

4. Облік довгострокових облігацій. 
Заняття 19. Облік довгострокових зобов’язань. 

1. Облік зобов’язань з фінансової оренди. 

2. Облік пенсійних зобов’язань. 

Заняття 20. Облік доходів, затрат та фінансових результатів.  
1. Сутність, класифікація та порядок визнання доходів і витрат.   

2. Облік доходів і витрат. 

3. Порядок визначення фінансових результатів.  
Заняття 21. Облік власного капіталу і розподіл прибутку у товариствах і 

корпораціях. 

1. Економічна сутність та класифікація власного капіталу. 
2. Облік капіталу одноосібного власника. 

3. Облік власного капіталу і розподіл прибутку в товариствах. 

4. Облік власного капіталу і розподіл прибутку в корпораціях.  

 
Практичне заняття – форма навчального заняття, де здійснюється детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формуються вміння і навички їх практичного застосування через індивідуальні 
завдання.  

Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, 
і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, розвиток 

вмінь і навичок (компетентностей), наукового мислення та усного мовлення 

студентів.  

Практичні заняття передбачають попереднє опрацювання лекцій, презентацій, 
розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих 

групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання 
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різного рівня складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці 

заняття викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та 
підведення підсумків з виставленням відповідних оцінок. 

 

 

6.6. Завдання для самостійної роботи 

 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивченні навчальної дисципліни 
Тема 1. Міжнародні системи обліку та загальні принципи його організації в 

зарубіжних країнах 

1. Роль обліку в системі управління, користувачі облікової інформації.  
2. Поняття про фінансовий та управлінський облік, загальні принципи 

побудови, порівняльна характеристика.  

3. Фактори впливу на побудову національних систем обліку. 
4. Характеристика моделей систем бухгалтерського обліку.  

5. Вимоги до якості облікової інформації. 

Тема 2. Регламентація обліку за міжнародними стандартами.  

1. Необхідність уніфікації та стандартизації обліку у міжнародному 
масштабі. 

2. Міжнародні організації зі стандартизації обліку. 

3. Вплив інших міжнародних організацій на бухгалтерський облік.  
4. Характеристика національних стандартів США. 

5. Загальна характеристика Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

6. Порівняння міжнародних стандартів з національними стандартами обліку. 
Тема 3. Міжнародні системи планів рахунків бухгалтерського обліку. 

1. Особливості побудови планів рахунків в зарубіжних країнах.  

2. Суть, види та структура бухгалтерських  рахунків. 

3. Система облікових регістрів. 
4. Мета, функції та система рахунків управлінського обліку.  

5. Технологічний процес і процедури фінансового обліку. 

Тема 4. Річна звітність зарубіжних компаній: призначення, склад та 
методика складання. 

1. Загальні вимоги до фінансової звітності згідно з Міжнародними 

стандартами. 
2. Особливості розкриття інформації у примітках до фінансової звітності.  

3. Роль і значення нефінансової звітності. 

5. Особливості складання фінансової звітності в різних країнах.   

6. Інтегрована звітність: суть та особливості складання. 
7. Стандарти нефінансової та інтегрованої звітності. 

Тема 5. Інтерпретація, аналіз та аудит річної звітності. 

1. Методика аналізу фінансової звітності.  
2. Горизонтальний і структурний (вертикальний) аналіз.  

3. Аналіз фінансового стану підприємства на основі відносних показників.  

4. Аналіз показників платоспроможності (ліквідності), заборгованості 
(структури капіталу), рентабельності, оборотності засобів (ділової активності). 

4. Особливості аналізу нефінансової звітності.  

5. Види компаній, звітність яких підлягає аудиту. 

Тема 6. Теоретичні основи управлінського обліку.  
1. Концепція та зміст управлінського обліку.  
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2. Об’єкти управлінського обліку.  

3. Організація управлінського обліку.  
Тема 7. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 

1. Класифікація та поведінка витрат. 

2. Методи і способи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг). 
3. Організація обліку й контролю за центрами відповідальності.  

4. Використання обліково-аналітичної інформації для прийняття 

управлінських рішень. 
Тема 8. Облік грошових коштів 

1. Економічна суть грошових коштів та їх еквівалентів.  

2. Облік та контроль касових операцій і грошей у касі. 
3. Ваучерна система обліку і контролю витрат грошових коштів.  

4. Облік і контроль операцій на банківських рахунках.  

5. Порядок складання узгоджувальної таблиці облікових записів 

підприємства і банку.  
6. Особливості обліку грошових коштів в умовах використання електронної 

системи розрахунків. 

Тема 9. Облік розрахунків з дебіторами  
1. Сутність та класифікація дебіторської заборгованості.  

2. Облік векселів одержаних.  

3. Облік одержаних векселів, не сплачених у встановлений термін.  
4. Облік дисконтованих векселів. 

Тема 10. Облік матеріально-виробничих запасів. 

1. Визнання та первісна оцінка запасів. 

2. Облік руху запасів в системі рахунків. 
3. Оцінка і відображення товарно-матеріальних запасів при складанні балансу. 

Тема 11. Облік основних засобів та нематеріальних активів. 

1. Сутність та класифікація довгострокових активів.  
2. Облік природних ресурсів та їх виснаження.  

3. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка.  

4. Облік надходження амортизації і вибуття нематеріальних активів. 
Тема 12. Облік фінансових інвестицій. Консолідована звітність. 

1. Порядок амортизації премії та дисконту за придбаними облігаціями.  

2. Методи консолідації звітності. 

3. Техніка складання консолідованої звітності. 
Тема 13. Облік короткострокових зобов’язань. 

1. Облік рахунків і короткострокових векселів до сплати. 

2. Види податків та їх ставки в зарубіжних країнах.  
3. Облік заборгованості за податками. 

4. Порядок нарахування та виплати заробітної плати. 

5. Особливості формування та справляння прибуткового податку з громадян. 
6. Облік інших короткострокових зобов’язань. 

Тема 14. Облік довгострокових зобов’язань. 

1. Облік довгострокових зобов’язань по векселях виданих.  

2. Облік довгострокових орендних зобов’язань.  
3. Методика розрахунку лізингових платежів.  

4. Облік зобов’язань за пенсійними виплатами. 

Тема 15. Облік доходів, витрат та фінансових результатів.  
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1. Система рахунків для обліку доходів, витрат та фінансових результатів.   

2. Поточний облік доходів і витрат. 
3. Порядок списання доходів і витрат у кінці звітного періоду.  

4. Порядок формування і відображення в обліку фінансових результатів. 

Тема 16. Облік власного капіталу і розподіл прибутку у товариствах і 

корпораціях. 
1. Облік організаційних витрат та їх амортизація.  

2. Нарахування та облік розрахунків за дивідендами. 

3. Облік розщеплення акцій.  
4. Облік податку на прибуток та розподіл прибутків товариств і корпорації.  

 

Призначення самостійної роботи студентів є поглиблення та розширення 
розуміння змісту теоретичних положень дисципліни, збільшення й урізноманітнення 

числа навиків, вмінь виконання конкретних розрахунків, обґрунтувань, що пов’язано 

з функціями аналітика. Студенти поглиблено вивчають матеріал, викладений у 

лекційному курсі, займаються самопідготовкою до практичних і семінарських занять, 
вивчають нормативні документи з організації комплексної системи економічної 

безпеки установи, організації, підприємства.  

Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом 
дисципліни, проводиться у наступних формах:  

- опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, 

нормативно-правової бази;  
- самостійне вивчення окремих питань та тем відповідно до рекомендованої 

учбово-методичної літератури;  

- підготовка доповідей і виступів на семінарських заняттях, самостійний 

пошук додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 
аргументації;  

- розв’язування задач та виконання інших розрахунків і формування висновків 

на практичних заняттях;  
- підготовка до різних форм проміжного (поточного і модульного) контролю 

(контрольних робіт, тестових завдань тощо). 

Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки 
лекції відбуваються за типом проблемної дискусії.  

 

 

6.6.2. Теми рефератів/доповідей для самостійної підготовки в процесі вивчення 
навчальної дисципліни 

Теми рефератів формують викладачі та оновлюють їх перелік за необхідності і 

знайомлять з ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  
Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

 
1. Історичний аспект розвитку бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах: 

від середньовіччя до сьогодення.  

2. Органiзацiйно-правовi форми господарської діяльності, їх характеристика i 

вплив на методику та організацію обліку (на прикладі конкретної країни). 
3. Бухгалтерська професія за кордоном. 

4. Міжнародні нормативи бухгалтерської освіти та етики.  
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5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: переваги та недоліки 

впровадження в країнах Європи.  
6. Міжнародні організації професійних бухгалтерів. 

7. Професійні організації бухгалтерів в Україні: склад, мета створення, 

напрямки функціонування. 

8. Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності: призначення, 
структура та організація діяльності. 

9. Нормативне регулювання обліку в США. 

10. Нормативне регулювання обліку в Великобританії. 
11. Нормативне регулювання обліку в Німеччині. 

12. Нормативне регулювання обліку в Франції. 

13. Бухгалтерський рахунок як елемент обліку: від середньовіччя до 
сьогодення. 

14. Світова практика оформлення та зберігання електронних бухгалтерських 

документів. 

15. Порівняльна характеристика плану рахунків континентальної та англо-
американської систем обліку.  

16. Баланс зарубіжних фірм: загальна побудова та оцінка статей. 

17. Звіт про прибутки та збитки зарубіжних компаній: призначення, зміст і 
методика складання. 

18. Звіт про рух грошових коштів: призначення, зміст і методика складання. 

19. Особливості складання Звіту про власний капітал в зарубіжних країнах. 
20. Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності в різних країнах.  

21. Виправлення помилок у фінансовій звітності. 

22. Роль нефінансової звітності в системі звітності компанії. 

23. Інтегрована звітність: проблеми та перспективи формування. 
24. Ваучерна система обліку та контролю витрат грошових коштів.  

25. Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності різних країн.  

26. Порівняльний аналіз обліку довгострокових активів в різних країнах. 
27. Облік виснаження природних ресурсів. 

28. Особливості обліку об’єктів інтелектуальної власності в зарубіжних 

країнах. 
29. Особливості обліку торгових марок та товарних знаків за кордоном. 

30. Облік ділової репутації компанії. 

31. Відображення в обліку похідних фінансових інструментів. 

32. Облік доходів та витрат за будівельними контрактами. 
33. Облік доходів та витрат за договорами комісії. 

34. Облік податку на додану вартість.  

35. Облік поточного податку на прибуток. 
36. Методичні особливості організації та ведення обліку в США.  

37. Особливості організації обліку на підприємствах Японії. 

38. Особливості організації обліку на підприємствах Швеції. 
39.  Особливості організації обліку на підприємствах Іспанії.  

40.  Особливості організації обліку на підприємствах Франції.  

41. Особливості організації обліку на підприємствах Великобританії.  

42. Особливості організації обліку на підприємствах Німеччини. 
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6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни  

Теми дискусій формують викладачі та роботодавці, оновлюють їх перелік за 
необхідності і знайомлять з ними студентів в процесі вивчення навчальної 

дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 
 

1. Роль фінансового та управлінського обліку в діяльності сучасних 

зарубіжних компаній. 
2. Важливість інформації управлінського обліку для прийняття рішень.  

3. Розвиток бухгалтерської професії та кваліфікаційних характеристик 

бухгалтера в сучасних умовах.  
4. Порівняння планів рахунків: переваги та недоліки застосування. 

5. Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. 

6. Важливість складання нефінансової звітності в сучасних умовах.  

7. Поняття корпоративної соціальної відповідальності.  
8. Передумови формування інтегрованої звітності.  

9. Проблеми впровадження Міжнародних стандартів в Україні.  

10. Принципи формування облікової політики в практиці зарубіжного обліку.  
11. Користувачі фінансової звітності, їх інтереси та вимоги.  

12. Якісні характеристики фінансової звітності. 

13. Сучасні вимоги до звітності великих компаній. 
14. Нефінансова звітність: її необхідність та призначення. 

15. Особливості обліку електронних грошей. 

16. Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості за 

національними та міжнародними стандартами.  
17. Порівняльна характеристика обліку запасів за національними та 

міжнародними стандартами.  

18. Порівняльна характеристика обліку основних засобів за національними та 
міжнародними стандартами.  

19. Гармонізація принципів i методів консолідації фінансових звітів.  

 
 

6.7. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

 

6.7.1. Методи навчання  

 

Дисципліна передбачає навчання через:  

1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання);  

2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи);  

3. Ділові ігри (групова форма роботи);  

4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 
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засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв);  

5. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів навчання 
для отримання зворотного зв’язку.  

При викладанні дисципліни застосовуються словесні, наочні та практичні 

методи навчання.  

Словесні і наочні використовуються під час лекцій та інструктажів, практичні –  

при проведенні практичних робіт.  

Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як розповідь, 
пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація.  

Під час проведення практичних занять застосовуються наочні спостереження та 

словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; студентами 
виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні, розрахункові. 

 

 

6.8. Система контролю 

 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни 
(сукупністю окремих компетентностей); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною 

або навчальним заходом (компетентності навчальної дисципліни,  заходу). 
Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  
Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 
1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 



23 

 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
 

6.9. Оцінювання навчання 

 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

 

Форми 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 3 6 

2 3 6 
3 3 6 
4 4 7 
5 4 6 
6 4 6 
7 3 6 

Разом за модуль 1 24 43 

ІІ 

8 4 6 
9 4 6 

10 4 6 
11 4 7 
12 4 6 

Разом за модуль 2 20 31 

ІІІ 

13 4 7 

14 4 7 
15 4 6 
16 4 6 

 Разом за модуль 3 16 26 

Підсумковий І, ІІ, ІІI Тестові завдання 0-40 

За навчальну дисципліну 60 100 

 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 
здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  
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6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів за 

окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною дисципліною 
 

6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 
викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 
проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 
3) семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу).  

 

 
6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 
до 20.  

 

 
6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових 

балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 

навчальної дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю 
тестів від 10 до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які 

бажають поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо 

вивчення окремих тем модуля за умови, що студент має за кожною темою мінімальну 
кількість балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 
одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 
додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю завдань (тестів) від 20 до 30. 
Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають 

поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення 

окремих модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість 
балів і в цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів.  

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 
одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі 

контрольні завдання щодо надання студенту  можливості поліпшити результат 

модульного контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  
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задовільного (64-74) до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з 

дуже доброго (82-89) до відмінного (90-100). 
Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується.  

 

 

6.11. Рекомендована література 

 

6.11.1. Лекційний курс 

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/929_010?lang=uk. 

2. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/929_010?lang=uk. 
3. Акімова Н.С. Облік в зарубіжних країнах: навчальний посібник 

/ Н.С. Акімова., А.П. Грінько, О. В. Топоркова, Т. А. Наумова, Н. С. Ковалевська, 

Л.О. Кирильєва, В. В. Янчев. Х.: ХДУХТ, 2016. 288 с. 
4. Вітренко О.В. Облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. 

Красноармійськ: ДонНТУ, 2015. 195 с. 

5. Зелікман В.Д., Ерьоміна О.Л., Безгодкова А.О. Облік у зарубіжних країнах: 

Навч. посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с. 
6. Лучко  М. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: навч. 

посіб. 2016. 370 с. 

7. Оніщенко В.О., Бондар М.І., Дубовая В.В. Облік у зарубіжних країнах: 
підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 576 с. 

 

6.11.2. Практичний курс 
8. Дубініна М.В., Потриваєва Н.В., Сирцева С.В., Пісоченко Т.С. Робочий 

зошит з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для практичних занять здобувачів 

вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної 

форми навчання. Миколаївський аграрний університет, 2019. 53 с. 
9. Інструкція з користування програмним інструментом iXBRL для створення 

та перевірки (валідації) iXBRL-документів, розроблених з використанням розширеної 

Таксономії звітності UA XBRL МСФЗ. 2019. 27 с.  
10. Линник О.І., Бондаренко О.М. Методичні вказівки до виконання 

індивідуального завдання з курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів заочної  

форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Харків : НТУ «ХПІ», 2019. 
40 с. 

11. Слєсар Т.М. Методичні  рекомендації для виконання практичних завдань 

студентам скороченого терміну навчання напряму підготовки 6.030.509 “Облік і аудит”. 

Укладач Т.М.Слєсар. К., НУБіП. 2015 р. 
12. Слєсар Т.М. Методичні вказівки з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» 

для виконання практичних завдань та самостійної роботи студентам напряму підготовки 

6.030509  – “Облік і аудит” скороченого терміну навчання. К., НУБіП. 2016. 84 с.  
 

6.11.2. Допоміжна література 

13. Азаден Асває. Облік і аудит за міжнародними стандартами в умовах 
інтеграції в світову економіку : дис. … к.е.н. : 08.00.09 / Харківський держ. ун-т 

харчування та торгівлі Мін-ва освіти і науки України. Харків, 2019. 323 с  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/929_010?lang=uk
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/929_010?lang=uk
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14. Бондар М. І., Дубовая В. В., Онищенко В. О. Облік у зарубіжних країнах : 

[Підручник]. ПолтНТУ-КНЕУ-ПолтНТУ, 2014. 572 с. 
15. Бондар М.І., Верига Ю.А., Мельник С.І., Хоменко Н.В.Облік у зарубіжних 

країнах: навч. посіб. К.: Центр учбової літ-ри, 2013. 216 с.  

16. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. 

Житомир: ПП «Рута», 2002. 544 с. 
17. Верига Ю. Організація бухгалтерського обліку в США. Тексти лекцій. К.: 

Укоопспілка, 1999. 78 с. 

18. Гавриличенко Є. В. Конспект лекцій з курсу «Облік у зарубіжних країнах» 
(для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – 

«Економіка і підприємство» (6.030509 «Облік і аудит») і слухачів другої вищої освіти 

спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х. : ХНАМГ, 
2009. 56 с. 

19. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними 

стандартами: приклад та коментарі. Практичний посібник. К.: Лібра, 2001. 840 с. 

20. Губачова О.М., Мельник С.І. Облік у зарубіжних країнах. К.: КНЕУ, 2011. 
212 с. 

21. Дергачова В. В., Скоробогатова Н. Є., Шик Л. М. Облік у зарубіжних 

країнах: навч. посіб. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". К. : НТУУ "КПІ", 
2011. 257с. 

22. Єфіменко В. І., Лук’яненко Л.І. Облік у зарубіжних країнах: навч.-метод. 

посіб. для самост. вивч. К.: КНЕУ, 2005. 207 с.  
23. Кирильєва Л. О., Чернікова І. Б., Янчев А. В.Облік у зарубіжних країнах : 

методичні рекомендації в структурно-логічних схемах для самостійної роботи студентів 

спеціальності 6.03050901 «Облік і аудит». Х. : ДОД ХДУХТ, 2011. 100 с. 

24. Кочерга С.В., Пилипенко К.А. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. 
К.: Центр навчальної літератури, 2005. 216 с. 

25.  Литвин Н.Б. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. К.: Атіка, 2007.  208 с. 

26. Лучко М.Р., Бенько І.Д., Яцишин С.Р., Мельник Н.Г. Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Тернопіль: Економічна думка, 2018. 

390 с. 

27.  Максімова В.Ф., Черкашина Т.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних 
країнах: Навчальний посібник. Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014 р. 238 с. 

28.  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності: 

навч.-довід. посіб. / Ю.С. Цал-Цалко, Г.Г. Кірейцев, І.В. Луканьов та ін. Житомир: ПП 

«Рута», 2011. 707 с. 
29. Скоробогатова Н.Є. Облік у зарубіжних країнах : конспект лекцій для 

студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна  економіка». К.: НТУУ «КПІ», 

2011. 133 с. 
30. Ткачук І. М. Облік у зарубіжних країнах: Конспект лекцій для студентів 

напрямів підготовки 6.03050901 «Облік і аудит» та 6.03050301 «Міжнародна економіка»  

денної і заочної форм навчання. Луцьк : Луцький НТУ, 2016. 56 с. 
 

6.11.3. Періодичні видання 

1. Баланс – http://www.balance.ua. 

2. Бухгалтер 911 – https://i.factor.ua/journals/buh911/ 
3. Вісник МСФЗ – http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_archive 

4. Все про бухгалтерський облік – http://vobu.ua/ukr/ 

5. Практика МСФЗ - https://ibuhgalter.net/ifrs 

https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/
https://i.factor.ua/journals/buh911/
http://vobu.ua/ukr/
https://ibuhgalter.net/ifrs
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6.11.4. Наукові фахові видання 

6. Наукові горизонти – http://www.journal.znau.edu.ua/horizons 
7. Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування – 

http://ven.ztu.edu.ua/ 

8. Міжнародний збірник наукових праць: Проблеми теорії та методології 

бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – http://pbo.ztu.edu.ua/ 
9. Облік і фінанси – http://www.afj.org.ua/ 

10. Ефективна економіка – http://www.economy.nayka.com.ua/ 

 

6.11.5. Інформаційні ресурси 

1. Інформаційний сайт «Система фінансової звітності» – https://frs.gov.ua 

2. Міністерство фінансів України – https://www.mof.gov.ua/uk 
3. Аудиторська палата України – https://www.apu.com.ua/ 

4. Державна служба статистики – http://www.ukrstat.gov.ua/ 

5. Законодавство України https://zakon.rada.gov.ua 
6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 

https://www.nssmc.gov.ua/ 

7. Податкова служба України – http://sfs.gov.ua/ 

8. CONTO – https://conto.com.ua 
9. M.E.Doc – https://medoc.ua/uk 

 

 
6.12.  Питання при формуванні тестів, завдань та інших контрольних форм  

для оцінювання знань студентів за окремими темами навчальних модулів та 

одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового 
модульного контролю 

 

Тема 1. Міжнародні системи обліку та загальні принципи його організації в 

зарубіжних країнах 
1. Фактори впливу на побудову національних систем обліку. 

2. Класифікація національних систем обліку. 

3. Складові національної системи обліку. 
4. Порівняльна характеристика світових моделей бухгалтерського обліку.  

5. Вимоги до якості облікової інформації. 

6. Користувачі бухгалтерської інформації. 
7. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP), їх загальна сутність і 

значення. 

Тема 2. Регламентація обліку за міжнародними стандартами.  

1. Стратегічні лінії державної регламентації.  
2. Система регламентації обліку на національному рівні 

3. Інтернаціоналізація та стандартизація обліку в міжнародному масштабі: 

необхідність, сутність і значення. 
4.  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх призначення, склад та 

загальна інтерпретація.  

5. Коротка характеристика найважливіших міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

6. Порівняння національних та міжнародних стандартів обліку.  

7. Призначення Директив ЄС. 

8. Гармонізація фінансової звітності. 

http://www.journal.znau.edu.ua/horizons
http://ven.ztu.edu.ua/
http://pbo.ztu.edu.ua/
http://www.afj.org.ua/
https://frs.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/uk
https://www.apu.com.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
https://conto.com.ua/
https://medoc.ua/uk
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9. Процедура розробки міжнародних стандартів. 

10. Визначення бухгалтерського обліку в міжнародному стандарті. 
11. Міжнародні професійні організації бухгалтерів та їх вплив на формування 

стандартів бухгалтерського обліку. 

Тема 3. Міжнародні системи планів рахунків бухгалтерського обліку.  

1. Особливості побудови планів рахунків зарубіжних країн.  
2. Порівняння підходів щодо класифікації рахунків у різних країнах.  

3. Рахунки бухгалтерського обліку і їх типи. 

4. Система облікових регістрів. 
5. Рахунки управлінського обліку. 

6. Етапи облікового циклу. 

7. Особливості відображення облікової інформації в регістрах 
бухгалтерського обліку. 

Тема 4. Річна звітність зарубіжних компаній: призначення, склад та 

методика складання. 

1. Види і цілі фінансових звітів. 
2. Принципи, які лежать в основі фінансової звітності.  

3. Визначення і порядок визнання елементів фінансових звітів. 

4. Бухгалтерський  баланс  фірм  зарубіжних  країн:  структура,  зміст  і  
оцінка статей.  

5. Форми представлення балансу. 

6. Звіт про прибутки та збитки, його структура та принципи складання. 
7. Форми складання звіту про прибутки та збитки. 

8. Методика складання Звіту про рух грошових коштів відповідно до МСФЗ. 

9. Звіт про власний капітал, його структура та принципи складання. 

10. Особливості розкриття інформації у примітках до фінансової звітності.  
11. Вимоги, що висуваються до фінансової звітності, її обсяги й форми.  

12. Поняття та призначення нефінансової звітності. 

13. Значення інтегрованої звітності. 
Тема 5. Інтерпретація та аналіз річної звітності . 

1. Мета та методи аналізу фінансової звітності.  

2. Методика аналізу грошових потоків фірми. 
3. Аналіз фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності. 

4. Аналіз нефінансової звітності. 

Тема 6. Теоретичні основи управлінського обліку.  

1. Порівняльна характеристика управлінського й фінансового обліку.  
2. Об’єкти управлінського обліку.  

3. Організація управлінського обліку.  

Тема 7. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 
1. Елементи виробничих витрат. 

2. Позамовний метод калькуляції собівартості. 

3. Попроцесний метод калькуляції собівартості. 
4. Системa обліку витрат директ-костінг. 

5. Система обліку витрат стандарт-кост. 

6. Організація обліку й контролю за центрами відповідальності.  

7. Використання обліково-аналітичної інформації для прийняття 
управлінських рішень. 

Тема 8. Облік грошових коштів 

1. Особливості обліку і контролю грошових коштів у зарубіжних фірмах.  
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2. Методика обліку нестач і надлишків грошей у касі. 

3. Облік створення й використання фонду дрібних сум. 
4. Короткострокові фінансові інвестиції: облік придбання акцій та доходів з 

акцій; облік реалізації раніше придбаних акцій. 

5. Короткострокові  фінансові  інвестиції:  облік придбання облігацій  і доходів 

з них; облік реалізації раніше придбаних облігацій. 
6. Відображення в обліку основних операцій з надходження та вибуття гро-

шей на банківських рахунках. 

7. Порядок складання узгоджувальної таблиці облікових записів 
підприємства і банку.  

8. Порядок відображення (оцінки) короткострокових фінансових інвестицій 

(акцій, облігацій) у балансі. 
Тема 9. Облік розрахунків з дебіторами  

1. Склад дебіторської заборгованості та облік рахунків до отримання з 

урахуванням наданих клієнтам знижок.  

2. Дебіторська заборгованість, її види, оцінка та порядок відображення в ба-
лансі. 

3. Облік рахунків до одержання. 

4. Особливості обліку рахунків до одержання в разі повернення товарів клі-
єнтами та надання їм комерційних знижок (англо-американська система). 

5. Особливості обліку рахунків до одержання в разі надання клієнтам розра-

хункових знижок (англо-американська система). 
6. Облік розрахункових знижок, що надаються клієнтам в західноєвропейських 

країнах. 

7. Методика визначення та облік сумнівної дебіторської заборгованості, 

виходячи з платоспроможності окремих клієнтів. 
8. Методика визначення та облік сумнівної дебіторської заборгованості на базі 

інформації звіту про прибуток. 

9. Методика визначення та облік сумнівної дебіторської заборгованості, 
виходячи з даних балансу. 

10. Пряме списання безнадійної дебіторської заборгованості. 

11. Облік векселів до одержання та відсотків з них.  
Тема 10. Облік матеріально-виробничих запасів. 

1. Поняття запасів та їх оцінка.  

2. Системи обліку складських запасів у зарубіжних країнах.  

3. Система постійного обліку запасів у зарубіжних країнах.  
4. Система періодичного обліку запасів у зарубіжних країнах. 

5. Оцінка запасів методами ФІФО та ЛІФО. 

6. Оцінка запасів методами середньозваженої та ідентифікованої собіварто-
сті. 

7. Вплив методів оцінки складських запасів на фінансові результати підпри-

ємства. 
8. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. 

9. Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності.  

Тема 11. Облік основних засобів та нематеріальних активів. 

1. Визначення первісної вартості довгострокових активів. 
2. Оцінка довгострокових активів і порядок подання інформації у звітності.  

3. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів на 

підприємствах зарубіжних країн. 
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4. Нарахування амортизації методами подвійної норми та суми чисел років 

експлуатації й відображення її в обліку. 
5. Облік надходження основних засобів. 

6. Облік вибуття основних засобів за англо-американською системою. 

7. Облік вибуття основних засобів за західноєвропейською системою. 

8. Облік нематеріальних активів. 
9. Аспекти обліку природних ресурсів. 

Тема 12. Облік фінансових інвестицій. Консолідована звітність. 

1. Поняття та види фінансових інвестицій. 
2. Особливості обліку фінансових інвестицій. 

3. Облік придбаних облігацій. 

4. Консолідована звітність та її необхідність.  
5. Методика і техніка складання консолідованої фінансової звітності.  

Тема 13. Облік короткострокових зобов’язань. 

1. Поняття короткострокових зобов’язань, їх класифікація, особливості 

обліку.  
2. Облік рахунків до сплати (розрахунків з постачальниками). 

3. Облік повернення товарів і купівельних знижок у разі розрахунків з пос-

тачальниками (англо-американська система). 
4. Методика обліку комерційних і розрахункових знижок у разі розрахунків з 

постачальниками в західноєвропейських країнах.  

5. Облік заборгованості за векселями виданими. 
6. Облік короткострокових зобов’язань за податками. 

7. Облік рахунків і короткострокових векселів до сплати. 

8. Облік короткострокових зобов’язань за авансами одержаними, дивідендами та 

частиною довгострокового боргу. 
9. Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати. 

10. Облік обов’язкових нарахувань на фонд оплати праці, що підлягають сплаті 

роботодавцем. 
11. Особливості формування та справляння прибуткового податку з громадян. 

Тема 14. Облік довгострокових зобов’язань. 

1. Поняття довгострокових зобов’язань, їх класифікація, особливості обліку.  
2. Облік довгострокових облігацій, випущених за номінальною вартістю. 

3. Умови та облік випуску довгострокових облігацій з дисконтом, порядок 

відображення їх у балансі.  

4. Облік відсотків, нарахованих (сплачених) за довгостроковими облігаціями 
з дисконтом, і облік амортизації дисконту. 

5. Умови та облік випуску довгострокових облігацій з премією, порядок ві-

дображення їх у балансі. 
6. Облік відсотків, нарахованих (сплачених) за довгостроковими облігаціями 

з премією, та облік амортизації премії. 

7. Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених 
раніше з дисконтом. 

8. Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених 

раніше з премією. 

9. Умови та облік викупу компанією довгострокових облігацій, випущених за 
номінальною вартістю.  

10. Облік конвертації довгострокових облігацій. 

11. Облік довгострокових зобов’язань за векселями виданими.  
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12. Облік довгострокових орендних зобов’язань.  

13. Методика розрахунку лізингових платежів.  
14. Облік зобов’язань за пенсійними виплатами. 

Тема 15. Облік доходів, витрат та фінансових результатів.  

1. Система рахунків для обліку доходів, витрат та фінансових результатів.  

2. Поточний облік доходів і витрат. 
3. Процедура закриття рахунків (заключні записи). 

4. Порядок формування і відображення в обліку фінансових результатів. 

Тема 16. Облік власного капіталу і розподіл прибутку у товариствах і 
корпораціях. 

1. Сутність та класифікація власного капіталу на зарубіжних підприємствах.  

2. Компоненти акціонерного капіталу. 
3. Облік власного капіталу на зарубіжних підприємствах.  

4. Корпоративна форма бізнесу. 

5. Облік випуску (продажу) акцій. 

6. Поняття чистого прибутку і його компоненти. 
7. Процес нарахування та виплати дивідендів власникам акцій. 

8. Облік податку на прибуток корпорацій. 

 
 

 


