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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Дисципліна "Облік у зарубіжних країнах" поглиблює та 

конкретизує знання студентів, здобуті в процесі вивчення 

дисциплін "Бухгалтерський облік (загальна теорія)", "Фінансовий 

облік І", " Фінансовий облік ІІ ", "Управлінський облік", "Звітність 

підприємств". 

Анотація дисципліни  

 

Інтернаціоналізація господарського життя та його ринкова 

уніфікація обумовлюють необхідність міжнародної стандартизації 

обліку як основи інформаційного ділового взаєморозуміння і 

ефективного господарювання. 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. Для забезпечення 

якісної підготовки фахівців зі спеціальності "Облік і 

оподаткування" важливим є здобуття знань щодо національних 

особливостей ведення обліку в країнах з високо розвинутою 

ринковою економікою.  

Мета Мета вивчення дисципліни "Облік у зарубіжних 

країнах" є здобуття студентами теоретичних знань та 

набуття практичних навиків для опанування механізму 

ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в 

країнах з високорозвинутою ринковою економікою. 
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Завдання Завдання вивчення дисципліни "Облік у зарубіжних 

країнах" - 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 навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних 

країнах"  є  теоретичні і практичні аспекти методики 

фінансового обліку й звітності зарубіжних країн.  

Загальні та фахові 

компетентності 
У процесі вивчення дисципліни "Облік у зарубіжних 

країнах" у студентів формуються наступні компетентності: 

загальні системні компетентності: 

ЗК 1. Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань щодо обліку у зарубіжних 

країнах.  

ЗК 2. Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання 

на основі логічних аргументів та перевірених фактів.  

ЗК 3. Здатність працювати самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної дисципліни, планування та 

управління часом.  

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК 6. Здатність бути критичним та самокритичним.  

фахові (спеціальні) компетентності: 

ФК 2. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію 

для ефективного управління діяльністю підприємства.  

ФК 4. Здатність до відображення відомостей 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.  

ФК 11. Здатність здійснювати контроль дотримання 

нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та 

системи оподаткування, збереження і ефективного 

використання ресурсів.  

ФК 12. Здатність підтримувати належний рівень 

економічних знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку.  

ФК 13. Здатність надавати консультації щодо формування 

обліково-аналітичної моделі управління підприємством та  

покращення фінансових показників його діяльності. 

Очікувані програмні 

результати  навчальної 

дисципліни 

Програмні результати навчання з дисципліни "Облік у 

зарубіжних країнах": 

ПРН 1. Демонструвати базові знання та розуміння 

економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та 

функціональних зв’язків, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем;  

ПРН 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку та розуміти 

їх роль і місце в господарській діяльності;   
ПРН 6. Демонструвати розуміння особливостей практики 
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здійснення обліку в діяльності підприємств, установ та 

організацій різних форм власності, організаційно-правових 

форм господарювання та видів економічної діяльності.  

ПРН 8. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з 

використанням обліково-аналітичної інформації та розуміти 

організаційно-економічний механізм управління 

підприємством;  

ПРН 17. Аналізувати розвиток системи і моделей 

бухгалтерського обліку на національному та 

міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного 

світогляду.  

Основна тематика 

дисципліни 
Змістовий модуль 1.  

Організація обліку в зарубіжних країнах.  

Особливості обліку активів 

Тема 1. Загальноприйняті принципи й системи обліку 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст й інтерпретація  

Тема 3. Облік грошових коштів. 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами. 

Тема 5. Облік довгострокових активів та товарно-

матеріальних запасів. 

Змістовий модуль 2.  

Особливості обліку пасивів та основи управлінського 

обліку 

Тема 6. Облік фінансових інвестицій і консолідована 

звітність 

Тема 7. Облік короткострокових зобов’язань 

Тема 8. Облік довгострокових зобов’язань 

Тема 9. Облік власного капіталу та розподілу прибутку в 

корпораціях 

Тема 10. Основи управлінського обліку 
Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу з навчальної дисципліни використовуються такі форми 

контролю знань: 

1. Поточний контроль (здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних та практичних занять і оцінюється сумою 

набраних балів): усне опитування, самостійні, контрольні роботи, 

індивідуальні завдання тощо; 

2. Поточний модульний контроль (проводиться після вивчення 

кожного змістового модуля з урахуванням поточного контролю): 

модульна контрольна робота; 

3. Підсумковий контроль: залік. 

Політика навчальної 

дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Студент повинен здавати роботи у визначені викладачем терміни. 

Роботи, що здаються з порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використані джерела. 
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Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

вищим керівництвом). 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

У процесі викладання дисципліни передбачено застосування таких 

основних методів навчання як:  

1) Лекція – це основна форма проведення занять, призначених для 

засвоєння теоретичного матеріалу; систематизований виклад певних 

наукових або науково-методичних відомостей, ілюстрованих при 

необхідності засобами наочності або демонстрацією за допомогою 

презентацій.  

2) Практичні заняття – навчальне заняття, під час якого студенти 

знайомляться з принципом дії та устроєм реальних об’єктів, 

виконують за певними методиками типові завдання. 

3) Самостійна робота студента - є основним способом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних 

занять. Мета виконання самостійної роботи – поглиблення, 

узагальнення і закріплення теоретичних знань і практичних умінь. 

Під час занять використовуються методи навчання за наступними 

видами: 

 пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-

рецептивний (лекція, дискусія);  

 наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  

 репродуктивний метод (відтворення матеріалу на практичних 

заняттях із використанням різноманітних практичних та ситуаційних 

завдань та форм самоконтролю); 

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, складання реферату);  

 відео метод у сполученні з новітніми інформаційними 

технологіями та комп’ютерними засобами навчання (мультимедійні 

засоби).  

А також використовуються метод проблемного викладання, 

частково-пошуковий метод, з нетрадиційних - активні методи 

навчання: ділові ігри та дискусійні методи. Також використовується 

метод аналізу конкретних ситуацій як нетрадиційний метод 

навчання, якому властиві: наявність складної задачі чи проблеми, 

формулювання викладачем контрольних запитань з даної проблеми, 

обговорення можливих варіантів її вирішення. 

Інструктивно-навчальний матеріал до дисципліни включає: 

1. Силабус навчальної дисципліни 

Навчальний процес потребує використання: комп'ютера, 

комп’ютерних систем та мереж, мультимедійного обладнання та 

бібліотечних фондів. 

Рекомендовані джерела 

(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

Основна література 

1. Мощицький, Олег Сергійович.    Облік у зарубіжних 

країнах : навчальний посібник / О.С. Мощицький, Т.О. 

Мощицька ; Міністерство освіти і науки України, 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 

Жуковського "Харківський авіаційний інститут".  - Харків : 

ХАІ, 2018.  - 55 с. 

2. Облік у зарубіжних країнах : [навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів] / А.П. Макаренко ... [та ін.] ; Міністерство освіти і 
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науки України, Запорізька державна інженерна академія.  - 

Запоріжжя : ЗДІА, 2018.  - 340 c.  

3. Лучко, Михайло Романович Бухгалтерський облік у 

зарубіжних країнах : навчальний посібник / М.Р. Лучко, І.Д. 

Бенько ; Міністерство освіти і науки України, 

Тернопільський національний економічний університет.  - 

Тернопіль : Тернопільський національний економічний 

університет, 2016.  - 369 с.  

4. Практикум з курсу Облік у зарубіжних країнах для 

проведення практичних занять та виконання завдань 

самостійної роботи для студентів напряму підготовки 071 – 

«Облік і оподаткування». Укладачі Г.О.Германчук, 

Мельянкова Л.В. Киів: ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 96 с. 

Додаткова література 

1. 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. 

2. Бондар М. І. Облік у зарубіжних країнах. [текст]: навч. 

посіб./ М.І. Бондар, Ю. А. Верига, С.І. Мельник, Н.В. 

Хоменко ; за заг. ред. Ю. А. Вериги. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2013. – 216 с. 

3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та 

фінансова звітність за міжнародними стандартами: 

Практичний посібник. – Харків: Фактор, 2013. – 1000 с. 

4. Губачова О. М. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Губачова, С. І. 

Мельник ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т 

економіки і торгівлі". - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 

400 с. 

5. Дергачова В. В. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. 

посіб. / В. В. Дергачова, Н. Є. Скоробогатова, Л. М. Шик ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ 

"КПІ", 2011. - 257 с. 

6. Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах. – К.: КНЕУ, 
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