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ВСТУП 

Навчальна дисципліна “Облік  в зарубіжних країнах” є однією дисципліною комплексної 

підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Облік в зарубіжних країнах (Accounting in foreign countries) – це сукупність принципів, 

форм, прийомів, методів фінансового та управлінського обліку для застосування в зарубіжних 

країнах. 

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

студентами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Макроекономіка», «Маркетинг» та циклу навчальних 

дисциплін загальної та професійної підготовки. 

Мета вивчення дисципліни – набуття студентами 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 

англо-американської, західноєвропейської, південноамериканської, та міжнародної моделей 

обліку так і поглиблений аналіз систем обліку країн з розвинутою ринковою економікою. 

Завдання дисципліни - оволодіння знанням та практичними навичками фінансового та 

управлінського обліку зарубіжних країн з урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку.  

Предметом дисципліни є процедури фінансового та управлінського обліку, що 

сформувались і застосовуються у зарубіжних країнах. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання:  

основ економетричного моделювання; законодавчої та нормативної бази, якою регламентується 

питання фінансового та управлінського обліку країн світу; економічної сутності фінансового 

та управлінського 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; принципів побудови, 

функціонування і розвитку податкової системи; економічної сутності оподаткування як 

складової частини державного регулювання економіки; функції податків у ринковій економіці, їх 

взаємозв'язок і вплив на кінцеві макроекономічні показники; економічної сутності податків та 

зборів, порядку розрахунків за податками та платежами; методики складання первинних 

документів й податкових регістрів.   

2. Уміння:  

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; аналізувати 

причинно-наслідкові зв'язки в економічних процесах; складати  звітність підприємства, вести 

журнал реєстрації господарських операцій за хронологічним принципом, визначати тип змін в 

балансі під впливом господарських операцій, систематизовувати інформацію на 

бухгалтерських рахунках і регістрах бухгалтерського обліку, розкривати економічний зміст 

бухгалтерських проводок, вести синтетичний та аналітичний облік на рахунках обліку, 

заповнювати форми бухгалтерського обліку; аналізувати наслідки реалізації податкової 

політики держави на рівні підприємства; формувати базу оподаткування; розраховувати суму 

податкових зобов’язань за різними податками, зборами, обов’язковими платежами; планувати 

на відповідну дату розмір податків залежно від форм оподаткування та коригувати договірні 

відносини з урахуванням їх податкових наслідків; використовувати законодавчу базу країн 
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світу для ведення обліку та складання звітності за міжнародними стандартами; складати 

первинні документи, податкові регістри та податкову звітність. 

3. Комунікація:  

здатність презентувати результати наукових досліджень, вести дискусії з прикладних питань 

управління економічною системою; ефективно формувати комунікаційну стратегію при 

заповненні первинних документів та регістрів обліку і звітності; презентувати результати 

оцінки та калькулювання  об’єктів бухгалтерського обліку; користуватися нормативно-

правовим актами і науковою літературою з податкової проблематики; зрозуміле донесення 

власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

4. Автономність та відповідальність:   

здатність самостійного використання сучасних математичних та економетричних методів у 

вирішенні практичних задач діяльності; відповідальність за порушення нормативно-

законодавчих актів щодо ведення обліку, за достовірність інформації, зафіксованої у формах 

звітності; застосовувати отримані знання у професійній діяльності; самостійно набувати 

знання щодо аналізу змін податкової системи, прийняття рішень щодо прогнозування 

податкових платежів; відповідальність за розвиток професійного знання і практики 

оподаткування. 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку в зарубіжних країнах 

Роль обліку в системі управління. Необхідність уніфікації та стандартизації обліку у 

міжнародному масштабі. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Міжнародні 

організації по стандартизації обліку. Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів 

фінансової звітності та бухгалтерського обліку. Класифікація та особливості систем (моделей) 

бухгалтерського обліку різних країн світу. Технологічний процес і процедури фінансового обліку: 

рахунки, етапи облікового циклу, допоміжні документи. 

 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація  

в зарубіжних країнах 

 Призначення, склад і загальна методика складання фінансової звітності. Міжнародні 

стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку, які регламентують фінансову звітність 

компанії. Характеристика річної звітності компанії. Баланс (Звіт про фінансовий стан), його 

побудова, зміст і класифікація статей. Події після дати Балансу. Звіт про прибутки та збитки, його 

зміст і формати. Методика складання Звіту про прибутки та збитки. Звіт про рух грошових 

коштів, його призначення та зміст. Методи складання Звіту про рух грошових коштів. Звіт про 

зміни у власному капіталі, його призначення та зміст. Примітки до фінансової звітності. Форми 

фінансової звітності  США та країн ЄС. 

 

Тема 3. Облік грошових коштів 

  Склад грошових коштів, характеристика рахунків для їх обліку. Відмінності обліку 

грошових коштів США та країн ЄС. Порядок відображення грошових коштів у звітності. Облік та 

контроль касових операцій і грошей у касі. Облік створення і використання фонду дрібних сум, 

його особливості в різних країнах світу. Документальне оформлення, облік і контроль операцій по 

банківських рахунках. Склад короткострокових фінансових інвестицій, їх оцінка. Відображення в 

обліку та фінансовій звітності короткострокових фінансових інвестицій 
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Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 

 Міжнародні стандарти, які регламентують визнання та оцінку дебіторської заборгованості. 

Види, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Облік рахунків до одержання. Методи 

відображення в обліку наданих знижок. Облік наданих знижок і повернення проданих товарів, 

облік податку на додану вартість. Ставки ПДВ в різних країнах світу. Методи розрахунку резерву 

сумнівних боргів. Особливості обліку сумнівної дебіторської заборгованості. Порядок 

відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 
 Поняття та склад товарно-матеріальних запасів. Міжнародні стандарти, які регламентують 

методологічні принципи оцінки запасів, Особливості обліку та відображення у фінансовій 

звітності запасів. Визначення вартості запасів. Системи обліку товарно-матеріальних запасів: 

система постійного та система періодичного обліку. Облік руху запасів в системі рахунків. 

Методи оцінки собівартості запасів, їх порівняльна характеристика і вплив на фінансові 

результати підприємства.  

 

Тема 6. Облік довгострокових активів 

Міжнародні стандарти, які регламентують визнання довгострокових активів. Склад, 

класифікація та оцінка довгострокових активів. Критерії визнання довгострокових активів. 

Первісна оцінка та переоцінка основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів. 

Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік переоцінки (уцінки та дооцінки) 

основних засобів. Особливості обліку довгострокових активів в США та країнах ЄС. Облік 

природних ресурсів та їх виснаження. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка. 

Облік надходження, амортизації і вибуття нематеріальних активів. Порядок відображення 

довгострокових активів у фінансовій звітності. 

 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій та консолідована звітність 

 Методологічні засади, питання класифікації щодо фінансових інвестицій, які 

регламентуються міжнародними стандартами. Види фінансових інвестицій, їх характеристика, 

методи, порядок оцінки та відображення у фінансовій звітності. Облік довгострокових інвестицій 

у боргові зобов’язання (облігації) і порядок амортизації премії та дисконту по придбаних 

облігаціях. Облік довгострокових інвестицій у акції. Облік інвестицій в асоційовані компанії. 

Особливості обліку довгостроковий фінансових інвестицій залежно від методу їх оцінки. 

Призначення, склад та порядок подання консолідованої фінансової звітності. Принципи та 

процедури консолідації фінансових звітів. Методика і техніка складання консолідованої 

фінансової звітності. 

 

Тема 8. Облік зобов’язань 

Поняття, види короткострокових зобов’язань, їх оцінка та визнання. Облік комерційних та 

розрахункових знижок, наданих постачальниками. Види векселів та особливості їх відображення 

в обліку та фінансовій звітності. Облік заробітної плати та зобов’язань по заробітній платі.  

Зміст і оцінка довгострокових зобов’язань та їх призначення. Види облігацій, порядок їх 

випуску та визначення теперішньої вартості. Облік довгострокових облігацій, випущених 

(реалізованих) за номінальною вартістю,  зі знижкою (дисконтом), з премією. Методи 

нарахування амортизації дисконту і премій по випущених облігаціях. Облік викупу облігацій і 

перетворення їх в акції.  Порядок відображення короткострокових і довгострокових зобов’язань у 

фінансовій звітності. 

Види та облік лізингових операцій та особливості їх відображення у фінансовій звітності.  
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Тема 9. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в компаніях 

 Порядок створення компанії. Складові власного капіталу та їх відображення у фінансовій 

звітності. Види, характеристика акцій та їх оцінка. Портфель власних акцій компанії. Облік 

випуску (продажу) простих та привілейованих акцій. Облік викупу власних акцій. Облік 

конвертації привілейованих акцій у прості. Умови розщеплення акцій та їх облік. Прибуток на 

акцію. Особливості обліку нарахування та виплати дивідендів. Облік податку на прибуток та 

розподілу прибутків компанії. Облік ліквідації компанії за різних умов структури капіталу. 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Облік і аудит» 

Денна форма навчання 

№ аняття Тема заняття 
Види 

навчальнихзанять 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 2 3 4 

Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях 

Змістовий модуль  № 1 

1 
Тема 1. Загальноприйняті принципи і 

системи обліку в зарубіжних країнах. 
Семінар-розгорнута 

бесіда 

4 

 

2 
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та 

інтерпретація в зарубіжних країнах. 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

3 Тема 3. Облік грошових коштів. Семінар-дискусія 4 

4 
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами. Семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

5 
Контрольна (модульна) робота № 1 Проведення модульного 

контролю № 1 

- 

Змістовий модуль  № 2 

6 
Тема 5. Облік товарно-матеріальних 

запасів. 

Дискусія з елементами 

аналізу 

4 

 

7 
Тема 5. Облік товарно-матеріальних 

запасів. 

Міні-кейс, тест-

контроль 

6 

8 
Тема 6. Облік довгострокових активів. Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

9 
Тема 6. Облік довгострокових активів. Семінар-дискусія, тест-

контроль 

6 

10 
Тема 7. Облік фінансових вкладень та 

консолідована звітність. 

Семінар – «мозговий 

штурм» 

6 

11 
Тема 7. Облік фінансових вкладень та 

консолідована звітність. 

Семінар-дискусія 4 

12 
Тема 8. Облік зобов’язань. 

 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

13 
Тема 8. Облік зобов’язань. Семінар-дискусія, тест-

контроль 

6 

14 
Контрольна (модульна) робота № 1 Проведення модульного 

контролю № 1 

- 

15 Тема 9. Облік власного капіталу і Семінар – вирішення 4 
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розподілу прибутку в компаніях. ситуаційних вправ 

Усього  балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях 60 

Результати виконання контрольних (модульних) робіт 

Контрольна 

(модульна) 

робота №1 

(Заняття 

№5) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 1 10 

Контрольна 

(модульна) 

робота №2 

(Заняття 

№14) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 2 10 

Усього  балів за результати виконання контрольної ( модульної)  роботи 20 

Виконання і захисту індивідуальних  вибіркових завдань самостійної роботи * 

Види індивідуальних завдань 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10 

2. Написання реферату (есе) 10 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 10 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 10 

5. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10 

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
20 

Усього  балів за виконання і захист індивідуальних завдань самостійної 

роботи 
20 

Разом балів за  СРС  100 
* Студент може обрати види завдань самостійної роботи, загальна сума балів за які не перевищує 20 балів. 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю 

(залік). Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

  Всі об’єкти поточного контролю знань студентів з даної дисципліни поділяються на 

обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати 

обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать альтернативні 

завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати 

необхідну кількість балів поточного контролю.         

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 

 а) якість виконання завдань та відповіді (виступи) на практичних заняттях: 

      - відповіді (виступи) на аудиторних заняттях, участь в проведенні ділової ігри, круглого 

столу; 

      - експрес-опитування, тест-контроль; 

      - виконання домашніх самостійних розрахункових завдань. 

Якість виконання завдань та відповіді на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 

до 60 балів (табл.2). 

б) виконання контрольної (модульної) роботи. З метою перевірки засвоєння студентами 

матеріалу дисципліни «Облік в зарубіжних країнах», а також для надання студентам можливості 

набути практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його 

повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язкове 

виконання однієї  контрольної  (модульної) роботи. Контрольна робота проводиться на 
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передостанньому семінарському занятті протягом двох академічних годин. Одна контрольна 

(модульна) робота містить п’ять завдань та оцінюється в межах 20 балів.  

в) виконання і захист вибіркових завдань самостійної роботи студента оцінюється в межах 

20 балів:  

- самостійне завдання по презентаціям узагальнених за темами: «Фінансова звітність, її зміст 

та інтерпретація в зарубіжних країнах», «Облік довгострокових активів», «Облік фінансових 

вкладень та консолідована звітність», «Облік власного капіталу і розподілу прибутку в 

компаніях»;  

- виконання і захист інших видів робіт, наведених в таблиці 2.  

Таким чином, всі обов’язкові об’єкти поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 

100 балів (включно). 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах балів поточного контролю. 

 У разі невиконання завдань поточної контрольної (модульної) роботи з об’єктивних  причин 

студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття. Порядок 

складання визначає викладач, який проводить практичні заняття.  

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Облік і аудит» 

Заочна форма навчання 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

№  

заняття 

 

Теми занять Види занять 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Відповіді (виступи) на контактних заняттях 

1. 

 

Тема 1.Загальноприйняті принципи і 

системи обліку в зарубіжних країнах 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та 

інтерпретація в зарубіжних країнах 

Установча міні-лекція  - 

Міні семінар вирішення ситуаційних 

вправ 

2 

Виконання практичних завдань 2 

2.  

Тема 3. Облік грошових коштів 

Тема 4. Облік розрахунків з 

дебіторами 

Міні-лекція  - 

Міні-кейс 2 

Тест-контроль 2 

3. 

 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних 

запасів 

 

Міні-лекція  - 

Міні семінар «мозковий штурм» 4 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 2 

4. 

Тема 6. Облік довгострокових активів Міні-лекція (конспект)  

Міні семінар дискусія 2 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 2 

5. 

 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій 

та консолідована звітність 

Міні-лекція  - 

Міні семінар «мозковий штурм» 4 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 2 

6.  
Тема 8. Облік зобов’язань Міні-лекція  - 

Міні семінар - вирішення ситуаційних 2 
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вправ 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 2 

7. 

Тема 9. Облік власного капіталу і 

розподілу прибутку в компаніях 

Міні-лекція  - 

Міні дискусія з елементами аналізу 2 

Тест-контроль 2 

8. 
Контрольна (модульна) робота Виконання контрольної (модульної 

роботи) 

- 

Разом за відповіді (виступи) за КЗ 40 

За виконання контрольних (модульних) робіт  

Заняття 

№8 

Комплексна контрольна (модульна) 

робота 

Контрольна ( модульна)  робота 10 

Усього балів за контактні заняття 50 

 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

За виконання обов’язкових позааудиторних самостійних завдань 

Види завдань Форма 

подання 

 

Термін подання і 

реєстрації  

Форма 

контролю 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Домашнє самостійне завдання або 

самостійна лабораторна робота-

онлайн 

(письмова 

або 

електронна) 

За два тижні до 

початку сесії 
Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком  

20 

Самостійне  завдання за 

дистанційним курсом 

електронна За два тижні до 

початку сесії  
Викладачем в 

онлайн-режимі 
20 

За виконання індивідуального самостійних  робіт  за вибором (1-го завдання)  

1. Аналітичний (критичний) огляд 

наукових публікацій  

2. Аналітичний звіт власних 

наукових досліджень 

3. Підготовка презентації  

4. Виконання завдань в рамках 

дослідницьких проектів кафедри 

(факультету)* 

(письмова 

або 

електронна) 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком  

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком  

10 

Усього балів за виконання індивідуальних самостійних завдань 50 

Разом 100 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — 

участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові 

бали за поточну успішність, але не більше 10 балів в межах балів поточного контролю. 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. 

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» 

поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які студенти 

повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належить 

альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з 

тим, щоб набрати необхідну кількість балів. 

З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах дисципліни 

«Облік в зарубіжних країнах», а також для надання студентам можливості набути практичних 
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навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, 

логічної послідовності та оформлення, передбачено обов'язкове виконання одної контрольної  

(модульної) роботи.  

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 

В сесійний період загальна кількість балів, які може отримати студент становить 50 балів, 

яка розподіляється таким чином: 

- відповіді (виступи) на аудиторних заняттях, які оцінюється в 40 балів 

- виконання контрольної ( модульної)  роботи, яка оцінюється в 10 балів. 

В межсесійний період загальна кількість балів які може отримати студент становить 50 

балів, яка розподіляється таким чином: 

- виконання обов’язкових позааудиторних самостійних завдань та робіт, які оцінуються в 40 

балів: 

            а) виконання самостійниго завдання – 0-20 балів  

                (10 із яких можна набрати тільки після захисту); 

            б) виконання самостійного завдання за дистанційним курсом – 0- 

               20 балів (10 із яких можна набрати тільки після захисту); 

- виконання самостійних  робіт за вибором (1-не завдання), яке цінуються в 10 балів. 

Результат поточного контролю знань студентів в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 до 

100 балів (включно). Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в 

електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

 Результати  поточного контролю знань студентів  вносяться до відомості обліку поточної і 

підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни.  

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання 

має право їх відпрацювати за графіком консультацій. 

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 

календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у 

відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, 

виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні 

обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, 

повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) 

 для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

освітньої програми «Облік і аудит» 

Дистаційна форма навчання 

№  

занятт

я 

 

Тема заняття 

 
Форма занять і контролю 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

За знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі 

1 

 

Тема 1.Загальноприйняті принципи і 

системи обліку в зарубіжних країнах 

 

Установча міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 
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2 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та 

інтерпретація в зарубіжних країнах 

Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

3 

Тема 3. Облік грошових коштів 

 

Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

4 

 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

5 

 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних 

запасів 

 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

6 

 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних 

запасів 

 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

7 

 

Тема 6. Облік довгострокових активів 

 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

8 

 

Тема 6. Облік довгострокових активів 

 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

9 

 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій та 

консолідована звітність 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

10 

 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій та 

консолідована звітність 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

11 

 

Тема 8. Облік зобов’язань Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

12 

 

Тема 8. Облік зобов’язань Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

13 

 

Тема 8. Облік зобов’язань Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

14 

 

Тема 9. Облік власного капіталу і 

розподілу прибутку в компаніях 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

15 

Тема 9. Облік власного капіталу і 

розподілу прибутку в компаніях 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

Усього балів за дистанційні заняття 70 

За виконання і захист підсумкових контрольних робіт  

16 Підсумкова контрольна робота Підсумковий контроль 20 

Усього балів за підсумкові контрольні роботи 20 

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором (1-го завдання) 

1. Виконання і захист 

індивідуальних науково-

пізнавальних завдань. 

(письмова 

або 

електронна) 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

10 
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2. Підготовка рефератів, есе з 

аналізом публікацій. 

дистанційного 

навчання 

графіком 

дистанційного 

навчання 

10 

3. Аналітичний (критичний) 

огляд наукових публікацій. 

заданою тематикою  

4. Виконання завдань з 

поглибленого вивчення 

дисципліни. 

10 

5. Аналітичний звіт власних 

наукових досліджень за 

відповідною тематикою.  

10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 10 

Науково-дослідна робота студентів* 10 

Разом 100* 
* Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали в 

діапазоні від 0 до 10 балів за кожне належним чином виконане завдання. При цьому їх кількість не повинна 

перевищувати 10 балів за семестр. 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

  Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. 

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів заочної форми навчання з даної дисципліни 

поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти 

повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать 

альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з 

тим, щоб набрати необхідну кількість балів поточного контролю.       

Обов’язковими об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання є: 

- відповіді, виконання завдань під час занять в дистанційному режимі (на форумах, у чатах, 

у Skype тощо) - 0-70 балів; 

- виконання і захист підсумкової контрольної роботи – 20 балів. 

Виконання підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом видається студентам 

для самостійного виконання з наступним контролем викладачем в онлайн-режимі. Її виконання 

передбачає визначення комплексних знань з усього матеріалу дисципліни. Захист підсумкової 

контрольної роботи за дистанційним курсом виконується у суворо визначений період часу та 

оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів.  

Вибіркові об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання наведені у 

Карті навчальної роботи студента і оцінюються в 10 балів. 

Сума набраних балів включається до загальної кількості балів за виконання завдань 

студента з дисципліни. 

Таким чином, всі обов’язкові та вибіркові об’єкти поточного та підсумкового контролю 

оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної і 

підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного 

контролю знань і заноситься до відомості поточної і підсумкової успішності. 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТІДЕНТІВ 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи студента є засвоєння в 

повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою, та послідовне формування у 

студентів самостійності як риси характеру, що відіграє важливу роль у підготовці сучасного 
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фахівця вищої кваліфікації. 

Враховуючи зміст, цілі та завдання, що вирішуються в процесі опанування навчального 

матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи студентів: 

1) теоретична підготовка до практичних занять – опрацювання лекційного матеріалу, 

навчально-методичної літератури; ознайомлення та конспектування основних норм нормативно-

правової бази; 

2) практична підготовка до аудиторних занять – виконання практичних ситуаційних завдань; 

 3) виконання індивідуальних завдань – за вивченим матеріалом відповідної теми студент в 

поза аудиторний час виконує практичні (ситуаційні) завдання. 

4) пошуково-аналітична робота – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за обраною 

студентом проблематикою; написання реферату (ессе, доповіді) за обраною темою; аналітичне 

дослідження та розгляд наукових статей; 

5) науков-дослідна робота – підготовка наукової роботи за обраною темою дослідження; 

представлення результатів проведеної роботи на науковому студентському гурткові у вигляді 

доповіді та презентації; написання наукових статей, тез доповідей з подальшим їх 

опублікуванням; виконання завдань в рамках науково-дослідних проектів кафедри. 

  Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  є засвоєння студентами 

основ методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу та аудиту. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні посібники, 

лекційний матеріал. 

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не приймається 

до рецензування. У випадку утруднень при виконанні індивідуальної роботи необхідно звертатися 

на кафедру обліку і оподаткування згідно з графіком надання консультацій та проведення 

індивідуальних занять. 

Крім того, студентами можуть бути виконані наступні види вибіркових індивідуальних 

завдань СРС за вибором (1-го завдання): 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою. 

2. Написання ессе (реферату). 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою. 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою. 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*. 

Вимоги до оформлення рефератів 

 Реферати виконуються на аркушах білого паперу формату А4, які скріплюються та 

підписуються студентом за встановленою формою. 

 Обсяг реферату має бути не більше 10 сторінок машинописного тексту (інтервал 1,5). 

 При написанні реферату має бути використано не менше 10 літературних джерел, на які за 

текстом мають бути посилання. 

 Структура реферату: 

- Титульний лист 

- Зміст (з нумерацією сторінок) 

- Вступ (актуальність теми) 

- Основна частина (огляд літературних джерел, виклад основного змісту, постановка 

проблеми та розробка шляхів її вирішення) 

- Висновок: сучасний стан висвітлення та погляди на висвітлення проблеми 

(питання) 

- Список використаних літературних джерел 

- Додатки (ілюстрований матеріал: таблиці, рисунки, схеми тощо) 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи 
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Денна форма навчання 

Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання 

не вище 20 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання: 

- Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою - 0-10 балів; 

- Написання реферату (есе) - 0-10 балів; 

- Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою - 0-10 балів; 

- Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою - 0-10 балів; 

- Підготовка презентації за заданою тематикою - 0-10   

   балів; 

- Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)– 0-10 балів; 

- Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою – 0-

20 балів. 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю (0-

10 балів).   

Заочна форма навчання 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання 

не вище 10 балів.  

Індивідуальні завдання самостійної роботита їх оцінювання  

а) аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 0-10 балів; 

б) аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 0-10 балів; 

в) підготовка презентації за заданою тематикою – 0-10балів; 

г) виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-10 балів. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у познавчальній науковій діяльності — в 

роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові 

бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Дистанційна форма навчання 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання 

не вище 10 балів.  

За виконання індивідуальних завдань СРС за вибором (1-го завдання): 

-  виконання і захист індивідуальних науково-пізнавальних завдань – 10 балів; 

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 10 балів; 

- написання реферату – 0-10 балів; 

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 10 балів; 

- підготовка презентації за заданою тематикою – 10 балів; 

 За власним бажанням студенти можуть брати участь у науково-дослідній роботі. 

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові 

(заохочувальні) бали в діапазоні від 0 до 10 балів за кожне належним чином виконане завдання. 

При цьому їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр. 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

6.1. Основна література 

1. Бондар М.І., Дубовая В.В., Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах: Підручник. – 

ПолтНТУ-КНЕУ-ПолтНТУ, 2014. – 572 с. 

2. Бондар М.І., Верига Ю.А., Мельник С.І., Хоменко Н.В. Облік у зарубіжних країнах: Навч. 

посіб. /за заг. ред. Ю.А. Вериги. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 216 с. 
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3. Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Максименко А.В. Облік у зарубіжних 

країнах: Підручник / за заг. ред. проф. В.І. Єфіменка. –К.: КНЕУ, 2013. – 311 с. 

4. Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І. Облік в зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для самост. 

вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2005. – 211 с. 

5. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за 
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