
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Облік в зарубіжних країнах» / 

 «Accounting in foreign countries» 

 

Рекомендована для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мета дисципліни: набуття здобувачами необхідних знань та практичних навичок з 

обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів та 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Для досягнення мети навчальний 

процес спрямовано на вивчення як загальних питань обліку зарубіжних країн, що 

сформувались у межах британо-американської, континентальної, 

південноамериканської та міжнародної, так і поглиблений аналіз систем обліку країн 

з розвинутою ринковою економікою.  

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих 

студентами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Вступ до 

спеціальності», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік 

активів», «Фінансовий облік пасивів», «Макроекономіка», «Маркетинг» та циклу 

навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки. 

Таблиця 1 
Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Облік в зарубіжних країнах» у відповідності до результатів навчання країнах» 

Результати навчання за навчальною дисципліною Методи навчання 
Засоби  

діагностики  

1. Знання: 

1.1 основ економетричного моделювання; законодавчої та 

нормативної бази, якою регламентується питання 

фінансового обліку країн світу; 

лекція, семінарське 

заняття,  

дискусія, дискурс  

Презентація і 

захист 

результатів 

діяльності, 

тест, 

бліцопитування,  

перевірка 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт, 

виконання 

індивідуальних 

та командних 

завдань, Case-

study, 

контрольна 

(модульна) 

робота, 

дискурс, залік..  

1.2 економічної сутності фінансового обліку, його структуру та 

методи ведення; особливостей специфіки створення 

іноземних корпорацій, оцінки їх діяльності та інвестицій; 

загальних вимог, які ставляться до фінансової звітності 

компаній зарубіжних країн; 

лекція, семінарське 

заняття,  

аналітична робота, PBL 

1.3 принципів побудови, функціонування і розвитку податкової 

системи; економічної сутності оподаткування як складової 

частини державного регулювання економіки; 

лекція, семінарське 

заняття, вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій 

1.4 функції управлінського обліку у ринковій економіці, його 

вплив на кінцеві макроекономічні показники; 

1.5 економічної сутності звітності підприємств, її складання, 

аналіз показників фінансової звітності міжнародних компаній 

з метою прийняття управлінських рішень; 

1.6 методики складання первинних документів, фінансової 

звітності за вимогами нормативно-правової бази країн світу 

2. Уміння/навички: 

2.1 застосовувати математичні методи для системного опису 

складних економічних зв’язків між виробничими об’єктами 

та при організації контролю економічної діяльності, 

використовувати сучасні технології для розробки прогнозу 

стану, соціально-економічних систем; 

семінарське заняття, 

аналітична доповідь, 

дискурс, PBL 

Презентація, 

дискурс, 

перевірка 

виконання 

індивідуальної 

(командної) 

роботи, бліц 

опитування,  

перевірка 

виконання 

аналітично-

2.2 аналізувати причинно-наслідкові зв'язки в економічних 

процесах; 

семінарське заняття, 

PBL, розв’язок 

модельованого завдання, 

дискурс 

2.3 складати  звітність підприємства, вести журнал реєстрації 

господарських операцій за хронологічним принципом, 

 

семінарське заняття, 



визначати тип змін в балансі під впливом господарських 

операцій, систематизовувати інформацію на бухгалтерських 

рахунках  

вирішення конкретних 

задач та ситуацій, 

дискурс, Case study, PBL 

розрахункових 

робіт, Case 

study, PBL, 

контрольна 

(модульна) 

робота, залік. 

2.4 Аналізувати показники діяльності підприємства та наслідки 

управлінських рішень; 

2.5 планувати розмір податків залежно від форм оподаткування 

та коригувати показники, які підлягають оподаткуванню з 

урахуванням їх податкових наслідків; 
семінарське заняття, 

PBL, розв’язок 

модельованого  

завдання 

2.6 використовувати законодавчу базу країн світу для ведення 

обліку та складання звітності за міжнародними 

стандартами; 

2.7 складати бухгалтерські документи, розраховувати 

відповідні зміни валюти звітності та визначати вплив 

наслідків зміни на прийняття управлінських рішень 

3. Комунікація 

 здатність працювати у міжнародному просторі, вироблення у 

здобувачів практичних навиків командної роботи, спрямованих 

на:  

3.1) вирішення проблематики інформаційної асиметрії між 

суб’єктами фінансових відносин, забезпечення відповідного 

зворотного зв’язку з:  

– інвесторами (банками, приватними та інституційними 

інвесторами, фінансовими аналітиками, рейтинговими агенціями, 

фондовими біржами тощо); 

– державними органами та іншими групами інтересів, які мають 

відношення до міжнародної корпорації (постачальники, 

споживачі, страхові компанії тощо); 

– менеджментом, персоналом, цільовими групами міжнародної 

корпорації. 

3.2.) проведення фінансового аналізу і колегіального вирішення 

актуальних проблем із застосуванням відповідних методів і 

прийомів отримання, зберігання й здійснення первинної обробки 

емпіричних даних, їх належного представлення за допомогою 

сучасних технічних засобів та здійснення прогнозної оцінки. 

3.3) здатність презентувати результати практичних 

досліджень, вести дискусії з прикладних питань управління 

економічною системою;  

3.4) ефективно формувати комунікаційну стратегію при 

заповненні документів обліку і звітності;  

3.5) презентувати результати оцінки діяльності 

підприємства;  

3.6) користуватися нормативно-правовим актами і науковою 

літературою з міжнародної проблематики обліку та 

звітності;  

3.7) зрозуміле донесення власних висновків, знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

семінарське 

заняття, аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення  

конкретних задач  

та ситуацій, PBL 

Перевірка 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт, 

виконання 

вирішених 

конкретних 

задач та 

ситуацій, PBL, 

презентація, 

дискурс, залік 

4. Відповідальність і автономія 

 продемонструвати розуміння особистої відповідальності за 

професійні та/або управлінські рішення чи надані 

пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність 

підприємства в цілому чи окремі її складові, зокрема при: 

4.1)  аналізі причин, факторів впливу на результати діяльності 

підприємства та можливих шляхів вирішення проблеми. 

4.2)  аналізі та виборі шляхів оптимізації структури капіталу 

підприємства; 

4.3)  розробці практичних рекомендацій щодо підвищення 

ефективності діяльності підприємства; 

4.4)  розробці рекомендацій доцільності прийняття рішення 

щодо діяльності та оцінки вартості бізнесу. 

 

семінарське заняття, 

аналітична доповідь, 

дискусія, вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій, PBL 

Перевірка 

виконання 

вирішених 

конкретних 

задач та 

ситуацій, PBL, 

презентація, 

дискурс, залік 



 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку в зарубіжних країнах. 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація в зарубіжних країнах. 

Тема 3. Облік грошових коштів. 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами. 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 6. Облік довгострокових активів. 

Тема 7. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. 

Тема 8. Облік зобов’язань. 

Тема 9. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в компаніях. 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти: Лежненко Л.І.., к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку та консалтингу,  e-mail – lezhnenko.liudmyla@kneu.edu.ua 
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