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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 
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відповідну дату розмір податків залежно від форм оподаткування та коригувати 

договірні відносини з урахуванням їх податкових наслідків; використовувати 

законодавчу базу країн 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. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних 

програм: «Облік і аудит» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах»  

у відповідності до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Шифр  

компетентності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)  

ЗК01. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

ЗК02. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, 

аналітичної, контрольної, податкової 

та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної 

інформації у вирішенні проблем в 

сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності 

підприємств.  

ЗК05. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і 

місце в господарській діяльності.  
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ЗК07. Здатність бути критичним 

та самокритичним.  
ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та 

правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

ЗК09. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово.  

ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування 

господарської діяльності 

підприємств.  

 

 

ЗК10. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою.  
ПР06. Розуміти особливості практики 

здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування 

діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових 

форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК01. Здатність досліджувати 

тенденції розвитку 

економіки за допомогою 

інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву 

окремих явищ, які властиві 

сучасним процесам в 

економіці.  

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так 

і в команді, проявляти лідерські 

якості та відповідальність у роботі, 

дотримуватися етичних принципів, 

поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття.  

СК02. Використовувати 

математичний 

інструментарій для 

дослідження соціально-

економічних процесів, 

розв’язання прикладних 

завдань в сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

ПР20. Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової 

дисципліни, вміти планувати та 

управляти часом.  

 

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.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК08. Ідентифікувати та 

оцінювати ризики 

недосягнення 

управлінських цілей 
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суб’єкта господарювання, 

недотримання ним 

законодавства та 

регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, 

збереження й використання 

його ресурсів.  

 

 

  

СК10. Здатність застосовувати 

етичні принципи під час 

виконання професійних 

обов’язків.   

ПР24.  Володіти методами формування, 

збору, обробки, систематизації, 

групування, узагальнення облікової 

інформації з формуванням різних 

типів звітності підприємства для 

задоволення інформаційних потреб 

основних груп користувачів. 

СК11. Демонструвати розуміння 

вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, 

її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави.  

СК12. Здатність документувати, 
систематизувати, 
групувати, відображати в 
регістрах та узагальнювати 
облікову інформацію у 
звітності для цілей 
ефективного управління 
діяльністю суб’єкта 
господарювання. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

«Облівк в зарубіжних країнах» представлена в табл. 2. 

Таблиця 2 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 

за дисципліною «Облік в зарубіжних країнах» 

у відповідності до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  
 Ум1 К1 АВ3 

ЗК02. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  
Зн2 Ум1  АВ1 

ЗК05. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  
  К2  

ЗК07. Здатність бути критичним та 

самокритичним.  
  К2 АВ1 

ЗК09. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово.  
  К1, К2  

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою.  
  К1, К2 АВ3 

СК01. Здатність досліджувати тенденції 

розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та 

Зн1, 

Зн2 
Ум1 К1  
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мікроекономічного аналізу, 

робити узагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих явищ, які 

властиві сучасним процесам в 

економіці.  

СК02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, 

розв’язання прикладних завдань в 

сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування.  

Зн1, 

Зн2 
Ум1   

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.  

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати 

ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання 

ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й 

використання його ресурсів.  

Зн1 Ум1 К1 АВ1, АВ2 

СК10. Здатність застосовувати етичні 

принципи під час виконання 

професійних обов’язків.   

Зн1, 

Зн2 
Ум1  АВ1 

СК11. Демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави.  

Зн1 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2 

СК12. Здатність документувати, 
систематизувати, групувати, 
відображати в регістрах та 
узагальнювати облікову 
інформацію у звітності для цілей 
ефективного управління 
діяльністю суб’єкта 
господарювання. 

Зн2   АВ2, АВ3 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС): 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Дистанційна 

форма  

Занятт з 

викладачем 
СР

С 
КЗ ІКР 

СР

С 

Заняття в 

дистанційн

ому режимі 

СР

С 

Л П ІКР 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1. Загальноприйняті 

принципи і системи 

обліку в зарубіжних 

країнах 

2 2 1 4 1 1 6 

2 6 

2 Тема 2. Фінансова 

звітність, її зміст та 

інтерпретація в 

зарубіжних країнах 

2 2 1 4 1 1 6 

2 7 

3 Тема 3. Облік грошових 

коштів 
2 2 1 4 1 1 6 

2 7 

4 Тема 4. Облік розрахунків 

з дебіторами 
2 2 1 4 1 1 6 

2 7 

Змістовий модуль 2 

5 Тема 5. Облік товарно-

матеріальних запасів 
2 4 1 5 2 1 7 

4 7 

6 Тема 6. Облік 

довгострокових активів 
2 4 1 5 2 1 7 

4 7 

7 Тема 7. Облік фінансових 

вкладень та 

консолідована звітність 

2 4 2 6 2 2 7 

4 7 

8 Тема 8. Облік зобов’язань 2 4 2 6 2 2 7 6 8 

9 Тема 9. Облік власного 

капіталу і розподілу 

прибутку в компаніях 

2 2 2 6 2 2 7 

4 7 

Виконання індивідуального 

вибіркового завдання CHC 
- - - 8 - - 15 - 

10 

Виконання контрольної 

(модульної) роботи 
- 4 - - 2 - - - 

- 

Виконання і захист 

підсумкових контрольних 

робіт 
- - - - - - - 2 

- 

Підготовка до контрольної 

(модульної) роботи 
- - - 8 - - 18 - 

15 

Усього: 18 30 12 60 16 12 92 32 88 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом:   годин 120 120 120 

               кредитів 4 4 4 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
  

ЗМІСТОВИЙ 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 

 

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. 

 

ЗМІСТОВИЙ 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.  
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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.  

 

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. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-4, а у ЗМ2 – теми 5-9. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна 

– заліком. 

Організація оцінювання: 
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Денна форма навчання 

  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 оцінювання знань студентів є: 

1) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  – від 0 до 60 балів;  

2) виконання контрольних (модульних робіт) –  від 0 до 20 балів;  

  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).   

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

Для студентів заочної форми навчання передбачено: 

Об’єктами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є: 

1. Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

2. Виконання  контрольної (модульної) роботи – 10 балів 

3. Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи в міжсесійний 

період – 0-50 балів. 

Сесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: 

а) відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях – 0-40 балів 

б) контрольної (модульної) роботи – 0-10 балів. 

Таким чином поточний контроль в сесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

 

Міжсесійний період 

Обов’язкові об’єкти поточного контроль знань та їх оцінювання: виконання і захист 

обов’язкових завдань для самостійної роботи 

а) домашнє індивідуальне завдання – 0-20 балів: 

        - за виконання індивідуального завдання – 0-10 балів; 

        -  за захист індивідуального завдання в обговоренні його результатів з  

            викладачем (у дні і години за графіком «Дня заочника»). – 0-10 балів: 

б) індивідуальне завдання за дистанційним курсом – 0-20 балів. 

  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 самостійної роботи за вибором (1-го завдання): 

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

діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть 

присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Таким чином поточний контроль в міжсесійний період оцінюється від 0 до 50 балів. 

 Результатами поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні 

від 0 до 100 балів (включно). 

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. 

Для студентів дистанційна форми навчання передбачено: 

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. 

  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 – 0-10 балів; 

- написання реферату – 0-10 балів; 

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 0-10  

   балів; 

- підготовка презентації за заданою тематикою – 0-10 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. 

Результатами поточного контролю знань студентів в цілому оцінюються в діапазоні 

від 0 до 100 балів (включно). 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у формі заліку за шкалою 

від 0 до 100 балів включно.  

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    

ECTS здійснюється в такому порядку:  

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS 
Оцінка ECTS Оцінка за шкалою КНЕУ Оцінка за 4-бальною шкалою 

А 90-100 5 (відмінно) 
В 89-80 

4 (добре) 
С 70-79 
D 69-66 3 (задовільно) 



14 

 

Е 65-60 

FX 59-21 
2 (незадовільно) з можливістю 

повторного складання 

F 20-0 
2 (незадовільно) з обов’язковим 

повторним вивчення дисципліни 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. 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. 

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 

міжнародними стандартами. – К.: Лібра, 2005. – 880 с. 

6. Губачова О.М., Мельник С.І. Облік у зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 432 с. 

7. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: Пер. з англ../За ред. С.Ф. Голова. – К.: 

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001. – 1270 с. 

8. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку (МСФЗ) та Тлумачення за станом на 31 березня 2004 року. 

Частина І. Український переклад виданий в Україні Федерацією професійних бухгалтерів 

та аудиторів України (ФПБАУ) з дозволення ФКМСБО. – К.: «Фенікс», 2005. – 1274 с. 

              

4.2. Додаткова література 

1. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний 

посібник. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544с. 

2. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник. Лучко М.Р., Бенько 

І.Д. – К.: Знання: Вища освіта ХХІ століття, 2006 – 311 с. 

3. Верига Ю.А., Мельник С.І., Хоменко Н.В. Облік в зарубіжних країнах: Навчально-

методичний посібник. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010.–228 с. 

4. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: 

приклади та коментарі. Практичний посібник . – К.: Лібра, 2001. – 840с. 

5. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704с. 

6. Друри К. Управленческий и производственный учет.: Пер. с англ. – М.: Аудит, 2002. – 

873с. 

7. Кочерга С.В., Пилипенко К.А. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний 

посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 216 с. 

8. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний 

посібник. – К.: Знання, 2006. – 311 с. 

9. Основи обліку в зарубіжних країнах: Навчальний посібник. Полякова Л.М., Мохняк В.С. 

– Львів: Львівська політехніка, 2006. – 248 с. 

10. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ за рубежем. – М.: Новое издание,  2003. – 251 

с. 

11. Рязанова Н.С. Фінансове рахівництво: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002 – 

246с. 

12. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. – М.: ИА «ФБК-Пресс», 2000. 

– 342 с. 
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13. Соловьева О.В. Международная практика учета и отчетности. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 

332 с. 

14. Галузіна С.М., Пупшіс Т.Ф. Міжнародний облік та аудит. – СПб.: Пітер, 2006. – 272 с. 

15. Міжнародні стандарти фінансової звітності / Під ред. Л.А. Горбатової. – М.: Волтерс 

Клівер, 2006. – 544 с.  

 

 

 


