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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. 

 

Активізація стратегічного курсу України на 

інтеграцію зі світовим економічним простором, 

залучення іноземних інвестицій, формування 

відкритої економіки, стратегічним призначенням 

якої є сприяння підвищенню ефективності і 

конкурентоспроможності, потребують нових підходів 

до розуміння бухгалтерського обліку.  

 



ЯКА МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ? 

Здобуття студентами 

теоретичних знань та 

набуття практичних 

навиків для опанування 

механізму ведення 

бухгалтерського обліку 

та складання звітності в 

країнах з 

високорозвинутою 

ринковою економікою. 



ЯКІ ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ? 

Завдання дисципліни формування у студентів 

системи знань щодо методики і організації обліку та 

складання звітності  в зарубіжних країнах, набуття 

вмінь використання передового досвіду інших країн в 

сфері бухгалтерського обліку  з урахуванням чинного 

українського законодавства 

 

Предметом дисципліни є  теоретичні і практичні 

аспекти методики фінансового обліку й звітності 

зарубіжних країн 



ЯКА ТЕМАТИКА ПЕРЕДБАЧЕНА ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ? 

Тема 1. Загальноприйняті принципи й системи обліку.  

Комплекс показників, які характеризують національні системи 

бухгалтерського обліку. Принципи формування облікової 

політики в практиці зарубіжного обліку. Обліковий цикл. 

Послідовність циклу обробки облікової інформації. 

 

 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст й інтерпретація. 

Загальні вимоги до фінансової звітності. Призначення та 

побудова балансу підприємства. Призначення та загальна 

побудова звіту про прибутки і збитки. Призначення і зміст звіту 

про рух грошових коштів. Методи складання звіту про рух 

грошових коштів. Звіт про власний капітал, його призначення та 

методика складання. Призначення та склад приміток до 

фінансової звітності.  



Тема 3. Облік грошових коштів.  

Склад грошових коштів та порядок їх відображення у 

звітності. Принципи внутрішнього контролю руху 

готівки на підприємстві. Відображення в обліку 

операцій з руху грошей у касі. Документальне 

оформлення і порядок обліку операцій на банківських 

рахунках.  

 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами. Сутність 

дебіторської заборгованості, її види та порядок оцінки. 

Облік рахунків до отримання.  

 

 

 



Тема 5. Облік довгострокових активів та 

товарно-матеріальних запасів 

Склад, класифікація та оцінка довгострокових 

активів. Розподіл вартості довгострокових активів 

впродовж терміну їх корисного використання. Методи 

нарахування амортизації основних засобів. Облік 

надходження та вибуття основних засобів та їх 

переоцінки. Сутність нематеріальних активів, їх 

класифікація, оцінка та облік. Первісна оцінка 

запасів. Вплив методів оцінки запасів на фінансові 

результати діяльності підприємства за різних систем 

їх обліку. Методика проведення інвентаризації 

запасів. Оцінка і відображення товарно-матеріальних 

запасів у фінансовій звітності. 



Тема 6. Облік фінансових інвестицій і 
консолідована звітність 

Фінансові інвестиції, їх класифікація. Інвестиції в 
облігації корпорації, методи їх придбання. Інвестиції в 
акції корпорації, методи їх придбання. Консолідована 
звітність корпорацій. Методи об'єднання підприємств.  

 

Тема 7. Облік короткострокових зобов’язань 

Види короткострокових зобов’язань та їх оцінка. 
Порядок відображення в обліку розрахунків з 
постачальниками. Облік знижок, які отримують 
покупці від постачальників.  

 

Тема 8. Облік довгострокових зобов’язань 

Зміст довгострокових зобов’язань, їх призначення та 
оцінка. Класифікація облігацій та їх оцінка. 
Характеристика інших довгострокових зобов’язань.  

 



 

Тема 9. Облік власного капіталу та розподілу 

прибутку в корпораціях 

Сутність і загальна характеристика капіталу 

підприємства. Залежність структури капіталу від 

виду і правової основи господарського формування. 

Облік капіталу одноосібного власника. Облік 

капіталу та розподілу прибутку в товариствах.  

 

Тема 10. Основи управлінського обліку 

Управлінський облік, основні історичні  етапи його 

розвитку. Напрями формування інформації і її види. 

Системи обліку, що використовуються на 

підприємстві. Напрями групування витрат. 

 

 


