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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета курсу формування 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 організації 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. 
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Програмні 

результати 

навчання 

➢ уміння застосовувати конкретні прийоми обліку активів і пасивів підприємства згідно з 
міжнародними стандартами обліку; 

➢ уміння здійснювати оцінку активів, зобов’язань та капіталу підприємства у зарубіжних країнах; 

➢ уміння застосовувати різні методики складання фінансової звітності відповідно до вимог 

міжнародних стандартів обліку та звітності і внутрішніх стандартів окремих країн; 

➢ уміння вирізняти особливості організації бухгалтерського обліку в облікових системах різних 

країн світу. 
 

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 

Topic 1. 

World economic 

development and its 

impact on 

construction 

international 

accounting system 

2/4 Національні особливості 

бухгалтерських систем 

Загальна характеристика 

бухгалтерських систем 

Особливості організації обліку в 

різних країнах 

National features of accounting systems 

General characteristics of accounting 

systems 

Peculiarities of accounting organization 

in different countries 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 
навчання в Moodle 

5 

Тема 2. 

Міжнародні системи 

планів рахунків 

бухгалтерського обліку 

2/4 Загальні принципи побудови 

міжнародних планів рахунків 

бухгалтерського обліку 

План рахунків бухгалтерського 

обліку ЄС 

План рахунків бухгалтерського 

обліку Африканського Союзу 

План рахунків бухгалтерського 

обліку Англосаксонської облікової 

системи 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

5 

Модульний контроль    10 

Змістовий модуль 2 

Тема 3. 

Бухгалтерський облік 

основного капіталу 

2/4 Суть основного капіталу та 

особливості його оцінки 

Облік нематеріальних активів 

Облік природних ресурсів 

Облік витрат на експлуатацію 

основних засобів 

Нарахування та облік амортизації 

необоротних активів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 
електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

6 

Тема 4. 

Бухгалтерський облік 

матеріальних запасів 

2/4 Визнання та завдання обліку 

матеріальних цінностей 

Оцінка матеріальних цінностей 

Методи аналітичного обліку 

матеріальних цінностей 

Інвентаризація  матеріальних 

цінностей  та відображення її 

результатів у бухгалтерському обліку 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 
навчання в Moodle 

6 

Тема 5. 

Бухгалтерський облік 

ліквідних активів 

2/4 Облік грошових коштів 

Облік короткотермінових інвестицій 
у цінні ліквідні активи 
Облік дебіторської заборгованості та 
її відображення у балансі 
Облік рахунків до отримання. Облік 
векселів до отримання 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання    практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,  проходження 

тестування   в системі 

6 



   електронного забезпечення 
навчання в Moodle 

 

Тема 6. 

Бухгалтерський облік 

заробітної плати та 

накладних витрат 

4/4 Зміст та суть зарплати і прирівняних 
до неї виплат 
Зарубіжний досвід застосування форм 
і систем оплати праці 
Форми і методи контролю за рівнем 
заробітної плати 

Облік і розподіл виробничих 

накладних витрат 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання    практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах,  проходження 

тестування   в системі 

електронного забезпечення 
навчання в Moodle 

6 

Тема 7. 

Бухгалтерський облік 

витрат на виробництво 

та калькулювання 

собівартості продукції 

2/4 Виробничі витрати та їх облікова 
класифікація 
Порядок і методи обліку виробничих 
витрат 
Система стандарт-кост в процесі 
обліку витрат на виробництво 

Облік виробничих витрат за 

системою дирек-костинг 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 
навчання в Moodle 

6 

Тема 8. 

Бухгалтерський облік 

капіталу та зобов’язань 

2/4 Облік власного та позиченого 
капіталу 
Облік короткотермінових зобов’язань 
Облік довгострокових зобов’язань 

Опрацювання лекційного 
матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 
навчання в Moodle 

6 

Тема 9. 

Фінансова звітність у 

зарубіжних країнах 

2/4 Призначення та структура форм 
звітності 
Бухгалтерський баланс 
Звіт про прибутки і збитки 
Звіт про використання грошових 
коштів 
Звіт про капітал 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 
навчання в Moodle 

5 

Тема 10. 

Облік фінансових 

вкладень та 

консолідована звітність 

2/4 Види фінансових вкладень, їх 
характеристика і порядок оцінки 
Облік довгострокових інвестицій у 
боргові зобов’язання (облігації) 
Облік довгострокових інвестицій в 
акції 
Методика і техніка складання 
консолідованої фінансової звітності 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

5 

Модульний контроль    14 

Змістовий модуль 3 

Тема 11. 

Бухгалтерське 

законодавство, 

стандарти, правове 

підґрунтя 

2/2 Законодавча база обліку в розвинених 
країнах 
Нормативно-правове забезпечення 
обліку та звітності у зарубіжних 
країнах 

Стандарти бухгалтерського обліку в 

зарубіжних країнах 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 

5 



   електронного забезпечення 
навчання в Moodle 

 

Тема 12. 

Бухгалтерський облік: 

спільні та відмінні риси 

2/2 Бухгалтерський облік в США 
Бухгалтерський облік в Японії 
Бухгалтерський облік в Німеччині 
Бухгалтерський облік у Франції 
Бухгалтерський облік у 
Великобританії 

спілкування. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах, проходження 

тестування в системі 
електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

5 

Модульний контроль    10 

Всього за семестр 26/44   100 

Залік    - 

Всього за курс    100 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при формі контролю залік (денна 

форма навчання) 
 

Види робіт Поточний модульний контроль Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий 

модуль 3 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

Практичні 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Самостійні 4 4 4 12 

Поточний 

контроль 
20 24 20 64 

Усього 28 44 28 100 

 

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 



 


