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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»  

 Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –3 
 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» Обов’язкова 

Модулів – 2 
Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2–й 3–й 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

2–й 2–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,2 

самостійної роботи 

студента – 3,1 

Ступінь: 

бакалавр 

 

Лекції 

18 год. 6 год. 

Практичні заняття 

20 год. 6 год. 

Самостійна робота 

52 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

30 год. 30 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

– – 

Вид контролю: 

Залік Залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,7; 

для заочної форми навчання – 0,2. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Зміни, що відбулися в економічному та соціальному житті країни, 

вимагають серйозного вивчення та застосування багатьох фундаментальних 

положень, що діють у країнах з розвинутою економікою. Це передбачає подальше 

дослідження проблем інтеграції українського обліку з міжнародними 

принципами. Досвід країн світу треба узагальнювати розумно, з користю для 

держави, враховуючи законодавство України та національні традиції. Такий 

підхід вимагає від фахівців обліку глибоких знань особливостей обліку в 

зарубіжних країнах, вміння проводити порівняння зарубіжного досвіду з 

практикою обліку в Україні. 

Мета дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» – вивчення основних 

питань побудови системи обліку на національному та міжнародному рівнях та 

основних правил фінансового обліку, що діють в зарубіжних країнах. 

Методологічною основою дисципліни є загальнофілософські та 

загальнонаукові принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез. 

Завдання дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» полягає в вивченні 

побудови системи обліку на національному та міжнародному рівнях та в вивченні 

основних правил та особливостей ведення бухгалтерського обліку у зарубіжних 

країнах. 

В результаті вивчення дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» студент 

повинен: 

знати сутність та перспективи розвитку облікової системи, відмінні риси та 

класифікацію національних систем бухгалтерського обліку різних країн, наявність 

та використання національних принципів та стандартів, особливості бухгалтерсь-

кої професії за кордоном, особливості обліку активів та пасивів в різних країнах, 

форми побудови та вимоги до складання звітності в різних країнах. 

вміти: робити порівняльний аналіз національної системи обліку України з 

національними системами обліку інших країн та міжнародними стандартами; 

орієнтуватись у перевагах та недоліках існуючої системи, орієнтуватись у 

фінансовій звітності провідних країн світу; використовувати накопичені знання 

для своєї практичної та наукової діяльності. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 – Міжнародні принципи і системи обліку 
 

Тема 1. Національні системи обліку: поняття, класифікація, фактори 

впливу, моделі. (Комплекс показників, які характеризують національні системи 

бухгалтерського обліку. Вплив соціального середовища на них. Фактори 

соціального середовища. Фактори, як впливають на побудову національної 

системи обліку. Фактори, причини та принципи класифікації систем 

бухгалтерського обліку. Класифікація за Ноубсом. Суб’єктивно-географічна 

класифікація. Інші види класифікацій. 10 класифікаційних груп національних 

системи обліку. Класифікаційні ознаки. Національні моделі обліку. Способи 

регулювання систем обліку. Два види регулювання обліку та звітності: 

законодавче регулювання та професійне самоврядування. Економічне, правове, 

морально-етичне регулювання). 

Тема 2. Національні   та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

(Загальна характеристика і призначення стандартів фінансової звітності. 

Розробка стандартів бухгалтерського обліку на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях. Класифікація стандартів. Національні та міжнародні 

організації зі стандартизації обліку. Послідовність процесу розробки 

міжнародних стандартів фінансової звітності. Види і загальна характеристика 

міжнародних стандартів фінансової звітності, їх зв’язок з національними 

стандартами обліку. Сфера та особливості застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності різними країнами світу). 

Тема 3. Методи та техніка бухгалтерського обліку (Принципи формування 

облікової політики в практиці зарубіжного обліку.  Обліковий цикл. 

Послідовність циклу обробки облікової інформації: збір первинної інформації про 

факти господарської діяльності; аналіз кожної операції; запис економічних 

наслідків кожної операції в хронологічному порядку; перенесення даних до 

Головної книги; складання пробного балансу і трансформаційної таблиці; 

підготовка фінансових звітів. Сутність, призначення та основні види 

регулюючих і заключних проведень. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

і принципи побудови планів рахунків). 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 – Особливості фінансового обліку 

Тема 4. Особливості обліку довгострокових активів (Склад, класифікація 

та оцінка довгострокових активів. Розподіл вартості довгострокових активів 

впродовж терміну їх корисного використання. Методи нарахування амортизації 

основних засобів. Облік надходження основних засобів. Облік вибуття основних 

засобів та їх переоцінки. Облік витрат на утримання основних засобів. Сутність 

нематеріальних активів, їх класифікація, оцінка та облік. Облік амортизації не-

матеріальних активів). 

Тема 5. Особливості обліку товарно-матеріальних запасів ( Сутність това-

рно-матеріальних запасів та їх види. Первісна оцінка запасів. Характеристика 
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методів оцінки товарно-матеральних запасів. Системи обліку товарно-

матеріальних запасів: система постійного обліку запасів та система періодич-

ного обліку запасів. Вплив методів оцінки запасів на фінансові результати діяль-

ності підприємства за різних систем їх обліку. Методика проведення інвентари-

зації запасів. Оцінка і відображення товарно-матеріальних запасів у фінансовій 

звітності). 

Тема 6. Особливості обліку коштів, розрахунків та інших активів (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. Оцінка і відображення в обліку та звітності 

короткострокових інвестицій. Сутність дебіторської заборгованості, її види та 

порядок оцінки. Облік рахунків до отримання).  

Тема 7. Особливості обліку зобов’язань (Види короткострокових 

зобов’язань та їх оцінка. Порядок відображення в обліку розрахунків з 

постачальниками. Облік знижок, які отримують покупці від постачальників. 

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

облігацій та їх оцінка. Характеристика інших довгострокових зобов’язань) 

Тема 8. Облік власного капіталу (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. Облік змін в капіталі 

товариства. Облік ліквідації товариства. Загальна характеристика корпорації. 

Облік формування та змін капіталу корпорації).  

Тема 9. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація (Призначення, склад і 

загальна методика складання фінансової звітності. Загальні вимоги до 

фінансової звітності. Призначення та побудова балансу підприємства. Вимоги 

до розкриття та оцінки статей активів, зобов’язань та власного капіталу. 

Призначення та загальна побудова звіту про прибутки і збитки. Формати та 

методика складання звіту про прибутки і збитки. Призначення і зміст звіту про 

рух грошових коштів. Порядок розрахунку руху грошових коштів у результаті 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Методи складання звіту 

про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал, його призначення та 

методика складання. Призначення та склад приміток до фінансової звітності. 

Напрямки аналізу фінансової звітності. Методика розрахунку та аналіз по-

казників ліквідності, платоспроможності і стану капіталу, оборотності 

(ділової активності), рентабельності). 
 

Мета проведення лекційних занять полягає в тому, щоб сформувати у 

студентів систему теоретичних знань з ведення бухгалтерського обліку у 

зарубіжних країнах та його особливостей та відмінностей. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви  
змістових 
модулів  

і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усь
ого 

у тому числі усьо
го  

у тому числі 
лек пр л інд СРС лек пр л інд СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Змістовий модуль 1 
Міжнародні принципи і системи обліку 

Тема 1. 
Національні 
системи обліку: 
поняття, 
класифікація, 
фактори впливу, 
моделі 

12 4 4 – 2 4 8 1 1 – 2 6 

Тема 2. 
Національні   та 
міжнародні 
стандарти 
бухгалтерського 
обліку 

12 4 4 – 2 4 8 1 1 – 2 6 

Тема 3. Методи та 
техніка 
бухгалтерського 
обліку 

8 2 2 – 2 4 8 1 1 – 2 6 

Всього за 
модулем 1 

32 10 10  –  6 12 24 3 3 – 6 18 

МОДУЛЬ 2 – ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 
 

Змістовий модуль 2  
Особливості фінансового обліку 

Тема 4. Особли-
вості обліку дов-
гострокових акти-
вів 

8 1 1 – 2 6 10 1 1 – 2 8 

Тема 5. Особли-
вості обліку това-
рно-матеріальних 
запасів 

8 1 1 – 3 6 10 – – – 3 10 

Тема 6. 
Особливості 
обліку коштів, 
розрахунків та 
інших активів 

10 2 2 – 2 6 14 1 1 – 2 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 7. 
Особливості 

обліку зобов’язань 

11 1 2 – 4 8 10 – – – 4 10 

Тема 8. Облік 

власного капіталу 
9 1 2 – 3 6 8 – – – 3 8 

Тема 9. Фінансова 

звітність, її зміст 

та інтерпретація 

12 2 2 – 4 8 14 1 1 – 4 12 

Всього за  

модулем 2 58 8 10 – 18 38 66 3 3 – 18 60 

УСЬОГО 

ГОДИН 
90 18 20 - 30 52 90 6 6 – 30 78 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан-

ня 

заочна 

форма 

навчан-

ня 

1 
Національні системи обліку: поняття, класифікація, 

фактори впливу, моделі 
4 1 

2 
Національні   та міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку 
4 1 

3 Методи та техніка бухгалтерського обліку 2 1 

4 Особливості обліку довгострокових активів 2 1 

5 Особливості обліку товарно-матеріальних запасів 2 – 

6 
Особливості обліку коштів, розрахунків та інших 

активів 
2 1 

7 Особливості обліку зобов’язань 1 – 

8 Облік власного капіталу 1 – 

9 Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 2 1 

ВСЬОГО 20 год 6 год 

 

         Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб навчити студента 

основним принципам та процедурам обліку за кордоном, навчити 

використовувати теоретичні знання в практичній діяльності. 
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6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з окремими видами самостійної роботи студента в 

годинах. 

 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  10 22 

2 Підготовка до практичних занять 12 12 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
– 14 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
30 30 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 52 78 

 

Мета організації самостійної роботи студентів полягає в тому, щоб привити 

студентам практичні навички роботи з нормативними науково-методичними 

матеріалами, закріпити знання, одержані студентами під час лекційних та 

практичних занять. 

Самостійна робота з дисципліни «Організація і методика аудиту» полягає: 

 в підготовці до практичних занять; 

 в підготовці та виконанні індивідуального комплексного завдання; 

 в підготовці до контрольних робіт; 

 в підготовці до іспиту. 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання 

 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання полягає у 

виконані двох рефератів: 
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ЗАВДАННЯ 1 

Тема  першого реферату визначаться викладачем, виходячи з приблизної 

тематики рефератів: 

1. Система регламентації обліку в різних країнах. 

2. Система національних бухгалтерських стандартів США. 

3. Система національних бухгалтерських стандартів Великобританії. 

4. Концептуальні основи бухгалтерського обліку різних країн. 

5. Принципи формування облікової політики в практиці зарубіжного обліку. 

6. Особливості розробки і упровадження МСБО. 

7. Характеристика загальних принципів і особливостей побудови планів 

рахунків різних країн. 

8. Характеристика і особливості побудови плану рахунків у Франції. 

9. Особливості обліку власного капіталу згідно з МСБО в різних країнах. 

10. Особливості обліку основних засобів згідно з МСБО в різних країнах. 

11. Особливості обліку нематеріальних активів згідно з МСБО в різних 

країнах. 

12. Особливості обліку орендних операцій згідно з МСБО в різних країнах. 

13. Особливості обліку грошових коштів згідно з МСБО в різних країнах.  

14. Особливості визначення державних грантів і їх відображення у 

фінансових звітах підприємств. 

15. Особливості обліку доходів згідно з МСБО в різних країнах 

16. Особливості визначення і обліку фінансових результатів в різних 

країнах. 

17. Загальні вимоги до складання фінансової звітності і її склад відповідно 

до МСБО. 

18. Особливості заповнення балансу відповідно до МСБО. 

19. Особливості складання звіту про прибуток і збитки відповідно до 

МСБО. 

20. Особливості складання звіту про зміни у власному капіталі відповідно 

до МСБО. 

21. Особливості складання звіту про рух грошових коштів відповідно до 

МСБО. 

22. Порядок складання приміток до фінансової звітності. 

23. Консолідована звітність різних країн: склад і особливості заповнення. 

24. Визначення і класифікація будівельних контрактів. 
 

Теми рефератів можуть бути змінені або доповнені за бажанням студента з 

дозволу керівника. 

 

ЗАВДАННЯ 2 

Виконуючи другий реферат, необхідно дати характеристику національній 

системи обліку  у двох країнах , згідно розподілу за варіантами, яке визначаться 

викладачем, виходячи з приблизного переліку країн. 

Другий реферат виконується за наступним планом: 

1.Основні джерела регулювання національної системи обліку.  
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2.Загальна характеристика регулювання національної системи обліку. 

3.Роль професіоналів. 

4.Наявність альтернативних підходів в питаннях: 

4.1. Переоцінка активів 

4.2. Звіт про джерела і використання засобів. 

4.3. Звіт про вплив інфляції.  

4.4. Знос нематеріальних активів. 

4.5. Витрати на дослідження і розробки. 

4.6. Не експлуатаційна оренда. 

4.7. Виплати пенсіонерам.  

4.8. Пенсійні схеми. 

5. Методи, які використаються списання запасів. 

5.1. Вартість придбання. 

5.2. Вартість реалізації.  

5.3. Вартість менша за попередню. 

5.4. ФІФО. 

5.5. ЛІФО. 

5.6.Метод середньозваженої. 

5.7. Вказівки по використанню методів списання:  

        - Потрібні  

        - Не потрібні. 

6.Методи, які використаються для  оцінки статей балансу. 

6.1. Курс на дату балансу для готівки і грошових зобов'язань і первинна 

вартість для інших статей  

6.2. Курс на дату балансу для всіх оборотних коштів і зобов'язань і 

первинна вартість для інших статей. 

6.3. Курс іноземної валюти на дату складання балансу для всіх коштів і 

статей 

7.Відображення в обліку інфляційних явищ. 

8. Склад фінансової звітності та особливості її заповнення. 

 

Перелік країн, національні системи обліку яких необхідно охарактеризувати: 

1.Австралія 

2.Бельгія  

3.Бразилія  

4.Великобританія  

5.Німеччина, 

6.Греція  

7.Данія  

8.Італія 

 9.Канада 

10.Корея 

11.Норвегія,  

12.Нідерланди 

13.США  
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14.Філіпіни  

15.Франція 

16. Швейцарія 

17.Швеція  

18.Японія. 

 

Реферат оформлюються у встановленому порядку і має такий склад: 

- титульний лист; 

- змістовна частина; 

- список використаної літератури (має містити не менше 3-х джерел 

інформації). 

Обсяг реферату – 6…7 сторінок друкованого тексту (шрифт 14) або 12-15 

сторінок рукописного тексту. 

 

Підготовка до виконання модульних контрольних робіт 
 

Підготовка до виконання модульної контрольної роботи №1 полягає у 

закріпленні теоретичного матеріалу за конспектом лекцій та практичних занять за 

темами №1-3 та з використанням додаткової учбової літератури. 

Підготовка до виконання модульної контрольної роботи №2 полягає у 

закріпленні теоретичного матеріалу за конспектом лекцій та практичних за 

темами № 4-9 та з використанням додаткової учбової літератури. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання з 

дисципліни здійснюється шляхом усного та письмово опитування студентів на 

практичних заняттях та розв’язання ними завдань, а також підсумкового 

тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для поточного контролю знань студентів є  

 робота над індивідуальним комплексним завданням;  

 усне опитування при рішенні задач та під час практичних занять; 

Засобами для підсумкового контролю знань студентів є  модульні 

контрольні завдання, що містять запитання за всіма темами дисципліни. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, що забезпечує дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою усного (письмового) опитування 

студентів за такими запитаннями: 

З дисципліни «Бухгалтерський облік»: 
 

1. Дайте визначення бухгалтерського рахунку.  

2. Якою є структура бухгалтерського рахунку? 

3. Яки є типи бухгалтерських рахунків? 

4. Охарактеризуйте активні рахунки. 

5. Охарактеризуйте пасивні рахунки. 

6. Охарактеризуйте рахунки першого порядку. 
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7. Охарактеризуйте рахунки другого порядку. 

8. Охарактеризуйте рахунки третього порядку. 

9. Якою є взаємозалежність між синтетичними та аналітичними рахунками?  

10. Як узагальнюються дані синтетичного обліку? 

11. Охарактеризуйте рахунки першого порядку. 

12. Що таке господарський процес? Які процеси Ви знаєте 

13. Охарактеризуйте процес формування капіталу. 

14. Охарактеризуйте процес постачання. 

15. Охарактеризуйте процес виробництва. 

16. Охарактеризуйте процес реалізації. 

17. Що таке бухгалтерський баланс.  

18. Зі скількох частин складається бухгалтерський баланс? 

З дисципліни «Фінансовий облік 1»: 

1. Які нормативні акти регламентують організацію обліку в Україні? 

2. Які стандарти бухгалтерського обліку регламентують питання обліку акти-

вів підприємства? 

3. Які основні принципи бухгалтерського обліку Вам відомі? 

4. Якою є структура Плану рахунків в Україні. 

5. Що таке необоротні активи? 

6. Які методи нарахування зносу необоротних активів Ви знаєте? 

7. Що таке  запаси? 

8. Які методи оцінки запасів Ви знаєте? 

9. Що відноситься до грошових коштів та їх еквівалентів? 

10. Назвіть склад фінансової звітності в Україні. 

 

З дисципліни «Фінансовий облік 2»: 

1. Які стандарти бухгалтерського обліку регламентують питання формування 

бухгалтерської звітності? 

2. Які стандарти бухгалтерського обліку регламентують питання обліку па-

сивів підприємства? 

3. Яки є критерії визначення доходів та витрат?  

4. Як визначається фінансовий результат діяльності підприємства? 

5. На які групи класифікуються фінансові результати діяльності підприємст-

ва? 

6. Дайте визначення власного капіталу. 

7. Яким є склад власного капіталу підприємства? 

8. Дайте визначення нерозподіленого прибутку  підприємства. 

9. Яки податки сплачують підприємства з отриманого прибутку? 

10. Якою є ставка та база оподаткування податку з прибутку підприємств? 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
  

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, варіанти контрольних робіт для підсумкового 
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контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.  

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці.  

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одиниць 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

одиниць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-й семестр 

МОДУЛЬ 1 – ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 –Міжнародні принципи і системи обліку 
Робота на практичних заняттях 

(усне опитування, розв’язання 

задач) 

 

2/10 

 

 

3/16 

 

5 10 15 2 20 32 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
-/5 -/7 – – – 1 5 7 

Контрольні роботи за темами 

№1–3 
5/- 9/- 3 15 27 – – – 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
15/15 28/20 1 15 28 1 15 20 

Проміжна сума  – – – 40 70 – 40 59 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
20/20 30/41 1 20 30 1 20 41 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
– – – – – – – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- – 0 10 – – – 

Оцінка за модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 
 

МОДУЛЬ 2 – ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 – Особливості фінансового обліку 

Робота на практичних заняттях 

(усне опитування, розв’язання 

задач) 

 

2/10 

 

 

3/16 

 

5 10 15 1 10 16 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
-/5 -/7 – – – 3 15 21 

Контрольні роботи за темами 

№4-6 
5/- 9/- 3 15 27 – – – 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
15/15 28/22 1 15 28 – 15 22 

Проміжна сума  – – – 40 70 – 42 59 

Модульний контроль (колоквіум) 20/20 30/41 1 20 30 – 20 41 

Оцінка за модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

Разом з дисципліни 60 … 100 60 … 100 
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11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Конспект лекцій з курсу «Облік у зарубіжних країнах», для студентів 

ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  (напряму 

підготовки 6.030509  «Облік і аудит») заочної форми навчання / Укл., Т.М. 

Ступницька, О.Ю.Славута. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 80 с. 
2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи з 

курсу «Облік у зарубіжних країнах», для студентів ступеню «Бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  (напряму підготовки 6.030509  «Облік 

і аудит») заочної форми навчання / Укл., Т.М. Ступницька. – Одеса: ОНАХТ, 

2016. – 12 с. 
3. Методичні вказівки та практичне забезпечення до практичних занять з 

курсу «Облік у зарубіжних країнах» для студентів ступеню «Бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  (напряму підготовки 6.030509  «Облік 

і аудит») денної форми навчання / Укл. Т.М. Ступницька. – Одеса, ОНАХТ, 2016. 

– 25 с. 

 
 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 
Затверджено постановою Верховної Ради України від 16 липня 1999 р. № 996 : за  
станом на 01.01.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.  

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і госпо-
дарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фі-
нансів України від 30.11.99 № 291 : за  станом на 6.09.2016 р. [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx.  

4. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_010 

5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навчальний 
посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Ф.Ф.Бутинець, Л.Л. Горе-
цька. – Житомир: ПП  «Рута», 2003. – 544 с.  

6. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах: підручник / О.М. Губачова,  
C.І. Мельник. – [2-е вид., перероб.  та доп.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 
– 400 с. 

7. Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. / 
С.В.Кочерга, К.А.Пилипенко.- К.: Центр навч. літ., 2005. – 216 с. 

8. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. / 
М. Р.Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 370 с. 

9. Маляревський Ю.Д. та ін. Облік у зарубіжних країнах: навчальний посіб-
ник / Ю.Д. Маляревський, О.В. Фартушняк, І.Ю. Пасічник; В.о. Харків. 
держ.економ. ун-т. – Харків: Інжек, 2003. – 240с.  

10. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 /Переклад з англ. За 
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ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 
2000. 

11. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та доповнення 
/Переклад з англ. За ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і 
аудиторів України, 2001. 

12. Николаева О.Е. Международные стандарты финансовой отчетности: уче-
бное пособие / О.Е. Николаева, Т.В. Шишкова. – 4-е изд. –  М.: Эдиториал УРСС, 
2003. – 240 с. 

13. Облік у зарубіжних країнах: конспект лекцій: навч. посіб. / В.о. Нац. ун-т 
«Львівська політехніка»; Інститут дистанційного навчання. – Львів: Вид-во ун-ту 
«Львівська політехніка», 2002. – 88 с. 

14. Облік в зарубіжних країнах: навч. посіб. / [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. 

15.  Рожнова О.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности: учебное пособие [для студентов ВУЗов]. – М.: «Экзамен», 2003. 
– 256 с. 

  

Допоміжна 

1. Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник / Р.М. 

Воронко. – Львів: Магнолія 2006, 2009 – 744с. 
2. Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета: 

учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СпБ.: Бизнес-Пресса, 2003. – 352 с. 

3. Палий В.Ф. Международные стандарты  финансовой отчетности: 

учебное пособие [для студентов ВУЗов]. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 456 с.  

4. Терехова В.А. Международные и национальные стандарты  учета и 

финансовой отчетности: учебное пособие [для студентов ВУЗов]. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – СпБ.: Питер, 2003.– 272 с. 

5. Фартушняк О.В. и др. Учет в зарубежных странах: конспект лекций / 

О.В. Фартушняк, И.Ю. Пасічник, В.И. Коршунов; И.о. Харьк. гос. эконом. ун-т. – 

Харьков: ХГЭУ, 2003. – 82 с. 

6. Шандурська В.Г. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навчальний 

посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.о. Харк. нац. аграр. ун-т 

ім. В. Докучаєва. – Харків.: ХДАУ ім. В. Докучаєва, 2004. – 244 с. 

7. Періодичні видання:  

- Журнал «Податки та бухгалтерський облік» 

- Газета «Все про бухгалтерський облік» 

- Журнал «Бухгалтерський облік і аудит» 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 
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4. Національна бібліотека України ім. Вернадського: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua 

5. Сайти мережі Internet: 

 http://www.rada.gov.ua 

 http://www.dtkt.com.ua 

 http://www.liga.com.ua 

 http://www.balans.com.ua 

 http://www.vobu.com.ua 

 http://buhgalter911.com 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.balans.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/

