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Опис навчальної дисципліни та інформація про розробника 
 

Назва навчальної 

дисципліни 

Облік у зарубіжних країнах 

Назва структурного 

підрозділу 

Кафедра бухгалтерського обліку та економічного 

контролю 

Контактні дані 

розробників,  

які залучені до 

викладання 

Викладач: д.е.н., професор, професор кафедри 

бухгалтерського обліку та економічного контролю 

Пилипенко К.А. 

Контакти: ауд. 409 (навчальний корпус № 4)  

e-mail: kateryna.pylypenko@pdaa.edu.ua 

сторінка викладача: 

https://www.pdaa.edu.ua/people/pylypenko-kateryna-anatoliyivna   

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Спеціальність 071 Облік та оподаткування 

Попередні умови для 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Базові знання з: Історія бухгалтерського обліку, 

Методологія наукових досліджень у обліку, 

Бухгалтерський облік, Економічна теорія, Податкова 

система, Фінанси підприємств Діджитал –облік, 

Діловодство 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: є формування системи теоретичних 

знань і набуття практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах та застосування 

міжнародних стандартів фінансової звітності. Високий рівень розвитку економіки 

ґрунтується на стабільному й ефективному банківському секторі, який впливає на 

господарську діяльність підприємств, установ, організацій у різних галузях 

економіки. У сучасних умовах дуже важливо надати майбутнім фахівцям знання та 

вміння з бухгалтерського обліку в розвинутих країнах світу з урахуванням 

специфічних умов їх діяльності. 

Основні завдання навчальної дисципліни: основними завданнями вивчення 

дисципліни «Обік у зарубіжних країнах» є вивчення теорії й практики фінансового 

та управлінського обліку; набуття вмінь використання передового досвіду в галузі 

організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного законодавства та  

досвіду зарубіжних країн. 

Компетентності:  

загальні (ЗК): 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
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ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

спеціальні (фахові) (СК): 

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

СК03. Здатність до відображення інформації 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.  

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

Програмні результати навчання:  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського 

обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування 

доцільності їх запровадження на підприємстві. 

Програма навчальної дисципліни:  

Тема 1. Становлення національної системи обліку 

Тема 2. Міжнародні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Тема 3. Фінансова звітність фірм, її зміст та порядок складання 

Тема 4. Облік грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 

Тема 6. Облік довгострокових активів  

Тема 7. Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції).Консолідована звітність  

Тема 8. Облік та оцінка зобов’язань 

Тема 9. Облік власного капіталу 

Тема 10. Облік доходів, витрат та фінансових результатів 

Тема 11. Основи управлінського обліку 

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин 120 год  

Кількість кредитів 4,0  

Форма семестрового контролю залік 
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Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни: 

Робоча навчальна програма, презентація  

 

Рекомендована література та джерела 

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. URL: 
http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/282/1/%D1%8D%D0%BA.%D0%BB%D0%BE%D0%

BA..pdf 
2. Беленкова М.І.,  Василішин С.І. Облік у зарубіжних країнах : навч. посібник. 

Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків : Вид-во «Діса плюс», 2017. 224 с. 

3. Бондар М.І.,  Дубовая В.В., Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країна: 

підручник.  Полтава: ПолтНТУ-КНЕУ-ПолтНТУ, 2014.  572 с.  

4. Верига Ю., Бондарчук М., Мельник С., Хоменко Н. Облік у зарубіжних країнах 

: навч. посіб. / за заг. ред. Вериги Ю.А. К.: ЦУЛ,2017. 216 с.  

 

 

Назва теми 

Форми оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти* 

Виконання 

вправ на 

практичних 

заняттях 

Розв’язування 

тестів 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи 

Контрольна 

робот 

Разом 

Тема 1. Становлення національної 

системи обліку 
2 

 

 

 

 

 

4 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

4 
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інвестицій 

3 

 

 

 

4 

3 6 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних 

запасів 
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Тема 6. Облік довгострокових 

активів 

3 3 20 

Тема 7. Довгострокові фінансові 
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