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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу здатність формувати системи теоретичних знань і практичних навиків ведення обліку у зарубіжних 

країнах. Дослідження зарубіжного досвіду організації та основ методології бухгалтерського обліку. 

Аналіз системних класифікаційних характеристик обліку в різних країнах світу, відображення 

принципових відмінностей в постановці бухгалтерського обліку за кордоном і в Україні. 

Забезпечення наукового дослідження методики обліку в зарубіжних країнах з метою запозичення 

досвіду для вітчизняних суб’єктів підприємництва. 

Завдання курсу  засвоєння загальних основ та конкретних прийомів обліку активів і пасивів підприємства згідно 

з міжнародними стандартами обліку;  

 формування системи знань щодо методів оцінки активів, зобов’язань та капіталу підприємства 

у зарубіжних країнах;  

 засвоєння методики складання фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних 

стандартів обліку та звітності;  

 вивчення особливостей організації бухгалтерського обліку в облікових системах різних країн 

світу. 

Компетентності  вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

 здатність працювати в міжнародному контексті; 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу;  

 здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків; 

 здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень; 

 здатність використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі 

практичної діяльності; 

 здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, 

методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

Програмні 

результати 

навчання 

 знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового 

процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання 

з урахуванням професійного судження; 



 володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування 

нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання; 

 знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  

Світовий економічний 

розвиток і його вплив 

на побудову 

міжнародної системи 

обліку 

1/- Бухгалтерський облік є однією з 

функцій управління, яка 

характеризується чіткою 

системністю. У загальному значенні 

під системою управління розуміють 

єдність керованого об’єкта та органу 

керування. Системою 

бухгалтерського обліку є певний 

логічний комплекс, що сформований 

на основі плану рахунків певної бази 

(виробничої, прибуткової, витратної) 

та здатний узагальнювати процеси 

виробництва, збуту та постачання, 

при цьому визначаючи кінцеві 

фінансові результати діяльності. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

6 

Тема 2.   

Міжнародні системи 

планів рахунків 

бухгалтерського обліку 

1/1 Система рахунків бухгалтерського 

обліку подається за типовим планом. 

Планом рахунків бухгалтерського 

обліку називається їх групування за 

економічним змістом, призначенням і 

структурою в систематизованому 

переліку. Міжнародні системи цих 

планів становлять таке їх групування, 

що дає можливість обліковувати і 

контролювати господарську 

діяльність як у межах окремих 

підприємств і країн, так і на 

міжнародному рівні. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

6 

Модульний контроль    10 

Змістовий модуль 2 

Тема  3.  

Бухгалтерський облік 

основного капіталу 

2/1 Засоби праці знаходять своє 

вираження в основному капіталі 

підприємства, а предмети праці в 

оборотному. При цьому засоби 

виробництва як сукупність засобів 

праці і предметів праці стають 

продуктивним капіталом лише з 

моменту їхнього безпосереднього 

використання у виробничому 

процесі. Продуктивний капітал на 

відміну від засобів виробництва є 

вартісною економічною категорією. 

Це означає, що до нього відносять не 

всі елементи засобів виробництва 

взагалі, а ті з них, які мають вартість. 

Отже, засоби виробництва 

складаються із засобів праці та 

предметів праці, а продуктивний 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

2 



капітал – з основного та оборотного. 

Тема 4.  

Бухгалтерський облік 

матеріальних запасів 

2/1 До матеріально-виробничих запасів 

належать матеріальні запаси, готова 

продукція і товари. У загальному 

вигляді під матеріальними 

запасами розуміють предмети праці, 

повністю споживані в одному 

виробничому циклі. При цьому їх 

вартість повністю переноситься на 

вартість новостворюваної продукції у 

міру їх відпуску у виробництво 

(виробничого споживання). 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

2 

Тема 5.  

Бухгалтерський облік 

ліквідних активів 

1/- Одним найбільш важливих питань в 

системі бухгалтерського обліку є 

організація виробничого обліку і 

перш за все облік активів, які є в 

розпорядженні підприємства, 

визначення технічного стану даних 

активів та їх придатності для 

здійснення господарської діяльності. 

Необхідність обліку активів зростає в 

міру того, як ускладнюється 

господарська діяльність підприємства 

і зростають потреби у підвищенні 

рентабельності. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

1 

Тема 6.  

Бухгалтерський облік 

заробітної плати та 

накладних витрат 

2/1 Заробітна плата включається до 

складу поточних виплат працівникам. 

Нараховану суму виплати 

працівникам за роботу, виконану 

ними протягом звітного періоду, 

визнають поточним зобов’язанням. 

Інформацію про розрахунки з 

персоналом підприємства з оплати 

праці (за всіма видами заробітної 

плати, преміями, допомогою тощо), а 

також про розрахунки за не 

одержаними працівниками в 

установлені строки сумами оплати 

праці (розрахунки з депонентами) 

узагальнюють на рахунку 

«Розрахунки за виплатами 

працівникам» 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

2 

Тема 7.  

Бухгалтерський облік 

витрат на виробництво 

та калькулювання 

собівартості продукції 

 

2/1 Собівартість – один із важливих 

узагальнюючих якісних показників 

ефективності виробництва, що 

дозволяє здійснювати контроль над 

витратами і оцінювати результати 

господарської діяльності 

підприємства. Собівартість 

формується безпосередньо на 

підприємстві та відображає 

індивідуальні витрати й умови 

виробництва, конкретні результати 

господарювання цього виробничого 

підприємства. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

2 

Тема 8. 

 Бухгалтерський облік 

капіталу та зобов’язань 

2/1 Власний капітал – частина в активах 

підприємства, що залишається після 

вирахування його зобов’язань. 

Власний капітал – це сума власних 

коштів підприємства, що є 

результатом його діяльності чи 

отримана від власників або учасників 

підприємства у вигляді внесків, 

придбаних акцій, паїв тощо. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

2 



Капітал втілює в собі ту частину 

активів підприємства, яку без будь-

яких умов та обмежень можна 

визнати власністю підприємства. Від 

власного капіталу слід відрізняти 

суми зобов’язань та ті кошти, які 

утримуються підприємством для 

виконання певних цілей (програм), 

тобто від майбутніх, відкладених 

витрат. 

Тема 9.  

Фінансова звітність у 

зарубіжних країнах 

2/1 Концептуальна основа фінансової 

звітності не є МСФЗ і, відповідно, не 

визначає стандарти для певної оцінки 

або розкриття інформації. Рада з 

міжнародних стандартів фінансової 

звітності визнає, що в окремих 

випадках можливі суперечності між 

Концептуальною основою фінансової 

звітності та окремим МСФЗ. В разі 

наявності такої суперечності вимоги 

МСФЗ є домінуючими і переважають 

вимоги Концептуальної основи 

фінансової звітності.  

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

1 

Тема 10.  

Облік фінансових 

вкладень та 

консолідована звітність 

 

 

1/1 Питання класифікації, визнання, 

оцінки інвестицій та розкриття 

інформації про них у фінансовій 

звітності регламентуються  МСБО 39 

«Фінансові інструменти: визнання та 

оцінка»  і МСБО 40 «Інвестиційна 

нерухомість». Згідно з цими 

нормативними документами 

інвестиції визначаються як актив, що 

утримується підприємством для 

приросту капіталу шляхом отримання 

доходу (наприклад, відсотків, роялті, 

дивідендів та ренти), для збільшення 

вартості капіталу чи інших 

економічних вигод для підприємства-

інвестора. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle  

2 

Модульний контроль    14 

Змістовий модуль 3 

Тема 11.  

Бухгалтерське 

законодавство, 

стандарти, правове 

підґрунтя 

2/1 Державне регулювання 

бухгалтерського обліку – це 

комплекс заходів законодавчого, 

виконавчого та контролюючого 

характеру, за допомогою яких 

державними органами здійснюється 

методологічне, методичне та 

організаційне забезпечення 

функціонування системи 

бухгалтерського обліку. Державне 

регулювання обліку спрямоване на 

створення єдиних правил ведення 

бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності, які є 

обов’язковими для всіх підприємств, 

захищають інтереси користувачів і 

гарантують їм забезпечення доступу 

до інформації, що міститься у 

фінансовій звітності, яка здатна дати 

об’єктивну картину фінансового 

стану та результатів діяльності 

суб’єкта господарювання. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

5 

Тема 12.  2/1 Завдання міжнародної системи Опрацювання лекційного 5 



Бухгалтерський облік: 

спільні та відмінні риси 

обліку та звітності зводяться до 

відображення господарської 

діяльності та збереження власності 

суб’єктів міжнародних економічних 

відносин. Розрахунок статистичних 

даних, податків, бюджетних виплат, 

міжнародні порівняння та контракти 

Балансування ресурсів, розподіл 

інвестицій і капіталовкладень. 

Встановлення та облік економічної 

відповідальності за міжнародними 

контрактами, використання даних 

бухгалтерського обліку як засобу 

міжнародного економічного 

спілкування. 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

Модульний контроль    10 

Всього за семестр 20/10   70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, 

які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням із 

деканом факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 


