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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами положень з організації обліку у зарубіжних країнах; сутністю міжнародних стандартів 
фінансової звітності; загальними принципами складання фінансової звітності підприємств у зарубіжних країнах; планрм рахунків бухгалтерського 
обліку у зарубіжних країнах, порядком ведення аналітичного і синтетичного обліку активів, капіталу та зобов’язань підприємства. 

Мета та цілі Формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок з ведення обліку у зарубіжних країнах з урахуванням загальноприйнятих 
принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Результати навчання Здатність використовувати на практиці основні положення з ведення бухгалтерського обліку, які діють у зарубіжних країнах; орієнтуватись в фінансової 
звітності підприємств заходу і в міжнародних стандартах фінансової звітності. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 90 год.: лекції – 16 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 58 год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Оподаткування», «Звітність підприємств» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною та 
додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних та практичних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без 
особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

  



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Загальноприйняті принципи й 
системи обліку 

Практичне 
заняття 1 

Міжнародні стандарти фінансової звітності: 
сутність, структура та призначення. Підходи до 
побудови плану рахунків в зарубіжних країнах. 

Са
м

ос
тій

на
 р

об
от

а 

Характеристика облікових систем на 
міжнародному рівні. 
Міжнародні принципи бухгалтерського 
обліку. 

Лекція 2 Фінансова звітність, її зміст й 
інтерпретація 

Практичне 
заняття 2 

Складання бухгалтерського балансу (у 
горизонтальному та вертикальному форматах) і 
звіту про прибутки і збитки  

Методика складання фінансової 
звітності на підприємствах зарубіжних 
країн 

Лекція 3 Облік грошових коштів Практичне 
Заняття 3 

Вивчення планів рахунків в зарубіжних країнах, 
складання бухгалтерських записів 

Облік поточних (короткострокових) 
фінансових інвестицій 

Лекція 4 Облік розрахунків з дебіторами Практичне 
Заняття 4 

Методика розрахунку та облік сумнівної 
дебіторської заборгованості. Складання 
бухгалтерських записів 

Види дебіторської заборгованості та 
облік рахунків до одержання 

Лекція 5 Облік товарно-матеріальних 
запасів 

Практичне 
заняття 5 

Методи оцінки товарно-матеріальних запасів. 
Оцінка та відображення товарно-матеріальних 
запасів у фінансовій звітності (балансі). 

Системи обліку товарно-матеріальних 
запасів 

Лекція 6 Облік довгострокових активів Практичне 
заняття 6 

Методи розрахунку та облік амортизації основних 
засобів. Облік надходження та вибуття основних 
засобів. 

Склад, класифікація й оцінка 
довгострокових активів 

Лекція 7 Облік фінансових інвестицій і 
консолідована звітність 

Практичне 
Заняття 7 

Облік довгострокових інвестицій у боргові 
зобов’язання. Облік довгострокових інвестицій в 
акції інших підприємств.  

Сутність фінансових інвестицій, їх 
класифікація та оцінка. Методика 
складання консолідованої фінансової 
звітності 

Лекція 8 Облік короткострокових 
зобов’язань 

Практичне 
заняття 8 

Облік заборгованості за рахунками 
постачальників і векселями виданими. 
Облік заробітної плати та зобов’язань із 
заробітної плати. 

Поняття, оцінка та види 
короткострокових зобов’язань 
(пасивів). Види податків в зарубіжних 
країнах та умови їх сплати 

Лекція 9 Облік довгострокових зобов’язань Практичне 
Заняття 9 

Облік довгострокових облігацій. Облік викупу 
облігацій і перетворення їх в акції. Облік 
довгострокових векселів виданих.  

Види облігацій і порядок їх випуску. 
Довгострокові орендні зобов’язання 
(зобов’язання з лізингу) 

Лекція 10 Облік власного капіталу й 
розподілу прибутку в корпораціях 

Практичне 
Заняття 10 

Облік розподілу прибутків між партнерами. Облік 
податку на прибуток і розподілу прибутків 
корпорації 

 Сутність власного капіталу, його 
класифікація 

Лекція 11 Основи управлінського обліку Практичне 
Заняття 11 

Калькуляція собівартості продукту за місцями 
виникнення витрат.  

 Система обліку витрат 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Место для ввода текста. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Место для ввода текста. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні роботи: 40% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• залік: 40% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


