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                                                             ВСТУП 

     Дисципліна „Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах” за освітньо-

професійною програмою має статус нормативної. 

     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

     - ГСВО МОН України „Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 

за спеціальностями напряму 0501 – „Економіка і підприємництво”, 2002.  

     - ГСВО  МОН України    „Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра  

спеціальності  6.050100 – „Облік і аудит”, 2004.  

      -  СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра спеціальності 

6.050100 - „Облік і аудит”, Харків,2006. 

       Програма ухвалена  кафедрою " Облік і аудит" (протокол № 1 від 28.08.2009 

та  Вченою радою факультету  економіки і підприємництва  (протокол №         

від                 2009 .) 

 
 

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

     1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: Формування системи 
теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах. 
Вивчення теорії і практики фінансового та управлінського обліку в зарубіжних 
країнах; набуття вмінь використання передового досвіду в галузі організації 
обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного українського 
законодавства. 

     1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: активи, джерела їх формування і 
процеси господарської діяльності в країнах з високорозвинутою ринковою 
економікою. 

 1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Дисципліни, що передують вивченню 

даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається 

на дану дисципліну 

Бухгалтерський облік 

Фінансовий облік 1 

Управлінський облік 

Фінансовий облік 2 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль __Облік у зарубіжних країнах                              
денна форма навчання – 3,5/126; заочна форма навчання – 3,5/126 

 

Змістові модулі (ЗМ): 
 

ЗМ 1. Організація обліку в зарубіжних країнах. Облік активів.  
1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. 
2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація. 
3. Облік грошових коштів. 
4. Облік розрахунків з дебіторами. 
5. Облік товарно-матеріальних запасів 
6. Облік довгострокових активів. 

 
ЗМ 2. Облік пасивів. Основи управлінського обліку. 
 

1. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. 
2. Облік короткострокових зобов'язань. 
3. Облік довгострокових зобов'язань. 
4. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та 
корпораціях. 
5. Основи управлінського обліку. 

 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння (за рівнями сформованості)  
та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
соціально-
виробнича, 
соціально-
побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 

Використовувати дані 
бухгалтерського обліку, складати: 
— бухгалтерський баланс; 
— звіт про фінансові результати та 
їх використання; 
— звіт про рух грошових коштів, 
звіт про власний капітал, примітки 
до звітності.  

Складення 
фінансової 
звітності. 
 

Облікова. 

Використовуючи дані бухгал-
терського обліку визначати доходи 
та витрати, економно і дбайливо 
використовувати кошти.  

Визначення 
доходів, витрат і 
фінансових 
результатів. 

Фінансово-
економічна.  
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними 

стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. — К.: Лібра, 

2001. — 840 с. 

2. Кочерга С. В., Пилипенко К. А. Бухгалтерський облік у зарубіжних 

країнах.— К.: Центр навчальної літератури, 2005.— 216 с.  

3. Лучко Л. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах.— К.: 

Знання, 2006.— 311 с.  

4. Маляревський Ю. Д., Фартушняк О. В., Пасічник І. Ю. Облік у зарубіжних 

країнах.— Харків: ВБ “Інжек”, 2003.— 164 с.  

5. Бутинець Ф.Ф. Облік у зарубіжних країнах: підручник для студентів вищих 

навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / Вид. 2-е, доп. і 

перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2005. — 640 с. 

 2. Додаткові джерела 

1. Губачова О. М. Облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. — К.: НГМЦ "Укркоопосвіта", 2000. 

— 226 с. 

2. Михалкевич А.П. Бухгалтерский учет на предприятиях зарубежных стран: 

Учебное пособие. — Мн.: ООО Мисанта, 2001. — 109 с. 

3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та доповнення / 

Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. — К.: Федерація професійних 

бухгалтерів і аудиторів України, 2001. — 224 с. 

4. Международный бухгалтерский учет GААР и IAS. Справочник бухгалтера 

от А до Я / Сост. Матвеева В.М. — М.: Издательство «Дело и Сервис», 

2004 г. — 192 с. 

 3. Методичне забезпечення  

1 Краївська І. А. Облік у зарубіжних країнах. Конспект лекцій, навчально-

методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, 

завдання для контрольної роботи для студентів усіх форм навчання 

спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”.— Харків, ХНАМГ, 2008.— 240 с.  
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1.5. Анотація  

Облік у зарубіжних країнах  

 
Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і набуття 

практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах. 

 

Завдання: вивчення теорії і практики фінансового та управлінського обліку в 

зарубіжних країнах; набуття вмінь використання передового досвіду в галузі 

організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного українського 

законодавства. 

Предмет: активи, джерела їх формування і процеси господарської діяльності в 

країнах з високорозвинутою ринковою економікою. 

Змістовні модулі:  Загальноприйняті принципи і системи обліку. Фінансова 

звітність, її зміст та інтерпретація. Облік грошових коштів. Облік розрахунків з 

дебіторами. Облік товарно-матеріальних запасів.  Облік довгострокових 

активів. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. Облік 

короткострокових зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань. Облік 

власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та корпораціях. Основи 

управлінського обліку. 

 

АНОТАЦИЯ 

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

Учет в зарубежных странах 

 
Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний и получение 

практических навыков по учету в зарубежных странах. 

Задачи: изучение теории и практики финансового и управленческого учета в 

зарубежных странах; получение умений использования передового опыта в 

области организации учета, анализа и контроля с учетом действующего 

украинского законодательства. 
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Предмет: активы, источники их формирования и процессы хозяйственной 

деятельности в странах с высокоразвитой рыночной экономикой. 

Содержательные модули:  Общепринятые принципы и системы учета. 

Финансовая отчетность, ее содержание и интерпретация. Учет денежных 

средств. Учет расчетов с дебиторами. Учет товарно-материальных запасов.  

Учет долгосрочных активов. Учет финансовых вложений и консолидированная 

отчетность. Учет краткосрочных обязательств. Учет долгосрочных 

обязательств. Учет собственного капитала и распределения прибыли в 

обществах и корпорациях. Основы управленческого учета. 

 

ANNOTATION 

Accounting in foreign countries 
 

Objective: Formation of system of theoretical knowledge  and reception of 

practical skills in accounting in foreign countries. 

Goals: studying of the theories and the practices of financial and and 

management accounting in foreign countries; reception of abilities of use of an 

advanced experience in the field of the organisation of accounting, the analysis and 

the control in accordance with active Ukrainian legislation. 

Subject: assets, sources of their formation and processes of economical 

activities in the countries with advanced market economy. 

Intensional units: Generally accepted accounting principles and systems. 

Financial statement, its contents and interpretation. Cash accounting. Accounting of 

settlement with debtors. Accounting of inventory holdings. Accounting of long-term 

assets. Accounting of financial investments and consolidation accounts. Accounting 

of current liabilities. Accounting of fixed liabilities. Accounting of an owned capital 

and allocation of profits in associations and corporations. Bases of management 

accounts. 
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2 .  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 

видами навчальної роботи 

Години 
у тому числі у тому числі 

Напрямок підготовки 
(шифр, абревіатура) 

Форми 
навчання 

Всього, 
кредит/ 
/годин 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

А
уд

и
то

рн
і 

Л
ек

ц
ії

 

П
ра

кт
и

чн
і,

 
се

м
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
ро

бо
та

 

К
он

тр
. р

об
 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Е
кз

ам
ен

 (
се

м
ес

тр
) 

За
лі

ки
  (

се
м

ес
тр

) 

денна 3,5/126 7 45 15 30  81    7  6.050100  

Облік і аудит заочна 3,5/126 9 14 10 4  112 9   9  
 

2.2. Зміст дисципліни 

Модуль  Облік у зарубіжних країнах     
(назва модулю)      

Змістові модулі (ЗМ):                                                                       Кредит/годин 

ЗМ 1. Організація обліку у зарубіжних країнах. Облік активів.     
           1,75/63 
Загальноприйняті принципи і системи обліку. 

Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація. 

Облік грошових коштів. 

Облік розрахунків з дебіторами. 

Облік товарно-матеріальних запасів 

Облік довгострокових активів. 

 

ЗМ 2. Облік пасивів. Основи управлінського обліку.   
           1,75/63 
Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. 

Облік короткострокових зобов'язань, 

Облік довгострокових зобов'язань. 

Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та корпораціях. 

Основи управлінського обліку. 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи Модулі (семестри)  
та змістові модулі 

Форми 
навчання 

Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

денна 3,5/126 15 30  81 Модуль : Облік у 
зарубіжних країнах заочна 3,5/126 10 4  112 

денна 1,75/63 7,5 15  40,5 ЗМ 1. Організація обліку у 
зарубіжних країнах. 
Облік активів.   

заочна 1,75/63 5 2  56 

денна 1,75/63 7,5 15  40,5 ЗМ 2. Облік пасивів. 
Основи управлінського 
обліку. 

заочна 1,75/63 5 2  56 

 

2.2.2. Лекційний курс 
Кількість годин  

6.050100  ОіА Зміст 
денне 

навчання 
заочне 

навчання 

ЗМ 1. Організація обліку у зарубіжних країнах. Облік 
активів 

7,5 5 

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. 1 1 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 1 1 

Тема 3. Облік грошових коштів 1 1 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 1 1 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 1,5 0,5 

Тема 6. Облік довгострокових активів 2 0,5 

ЗМ 2. Облік пасивів. Основи управлінського обліку  7,5 5 

Тема 1. Облік фінансових вкладень та консолідована 
звітність. 

1 1 

Тема 2. Облік короткострокових зобов'язань 1 1 

Тема 3. Облік довгострокових зобов'язань 1,5 1 

Тема 4. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в 
товариствах та корпораціях 

2 1 

Тема 5. Основи управлінського обліку 2 1 

Разом 15 10 
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2.2.3. Практичні (семінарські заняття) 
Кількість годин  

6.050100  ОіА 
Зміст 

денне 
навчання 

заочне 
навчання 

ЗМ 1. Організація обліку у зарубіжних країнах. Облік 
активів 

15 2 

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. 2 0 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 2 0,5 

Тема 3. Облік грошових коштів 2 0,5 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 2 0,5 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 3 0,5 

Тема 6. Облік довгострокових активів 4 0 

ЗМ 2. Облік пасивів. Основи управлінського обліку  15 2 

Тема 1. Облік фінансових вкладень та консолідована 
звітність. 

2 0,5 

Тема 2. Облік короткострокових зобов'язань 2 0,5 

Тема 3. Облік довгострокових зобов'язань 3 0,5 

Тема 4. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в 
товариствах та корпораціях 

4 0,5 

Тема 5. Основи управлінського обліку 4 0 

Разом 30 4 
 

2.2.4. Індивідуальні завдання. 

 Навчальним планом не передбачено виконання індивідуальних завдань для 
студентів денної форми навчання. Студенти заочної форми навчання 

виконують контрольну роботу згідно з Конспектом лекцій, ХНАМГ, 2008.  
 

 2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна. 
спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою 
навчальної самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 
розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 
оглядів.  
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Розподіл часу самостійної роботи 
Кількість годин  
6.050100  ОіА 

Зміст 
денне 

навчання 
заочне 

навчання 
ЗМ 1. Організація обліку у зарубіжних країнах. Облік 
активів 

40,5 56 

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. 6 9 
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 6,5 9 
Тема 3. Облік грошових коштів 7 9 
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 7 9 
Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 7 10 
Тема 6. Облік довгострокових активів 7 10 
ЗМ 2. Облік пасивів. Основи управлінського обліку  40,5 56 
Тема 1. Облік фінансових вкладень та консолідована 
звітність. 

8 12 

Тема 2. Облік короткострокових зобов'язань 8 12 
Тема 3. Облік довгострокових зобов'язань 8 12 
Тема 4. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в 
товариствах та корпораціях 

8 10 

Тема 5. Основи управлінського обліку 8,5 10 
Разом 81 112 

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

денна форма навчання 

Змістові 
модулі 

Види та засоби контролю  
Розподіл 
балів, % 

 Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1. Поточний контроль №1 30 
ЗМ .2 Поточний контроль №2 30 

Підсумковий контроль 
ПМК  40 
Разом за модулем 100 

заочна форма навчання  

Види та засоби контролю  
Розподіл 
балів, % 

  Контрольна робота 20 
Залік  80 
Разом за модулем 100 



 13 

Критерії підсумкового контролю  

 

№ 
пп Кількість балів Оцінка 

1 70  і більше залік 

2 50-69 незадовільно  
(потрібна додаткова робота і повторна процедура 

заліку) 
3 0-49 незадовільно  

(потрібне повторне вивчення дисципліни) 

 2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосо-
вується 

1 2 

1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші 
видання)  

1. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за 
міжнародними стандартами: приклади та коментарі. 
Практичний посібник. — К.: Лібра, 2001. — 840 с. 

2. Кочерга С. В., Пилипенко К. А. Бухгалтерський облік у 
зарубіжних країнах.— К.: Центр навчальної літератури, 
2005.— 216 с.  

3. Лучко Л. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних 
країнах.— К.: Знання, 2006.— 311 с.  

4. Маляревський Ю. Д., Фартушняк О. В., Пасічник І. Ю. Облік 
у зарубіжних країнах.— Харків: ВБ “Інжек”, 2003.— 164 с.  

5. Бутинець Ф.Ф. Облік у зарубіжних країнах: підручник для 
студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 
"Облік і аудит". / Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир: ПП 
“Рута”, 2005. — 640 с. 

1-2 

2. Додаткові джерела  

1. Губачова О. М. Облік у зарубіжних країнах: Навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: 
НГМЦ "Укркоопосвіта", 2000. — 226 с. 

2. Михалкевич А.П. Бухгалтерский учет на предприятиях 
зарубежных стран: Учебное пособие. — Мн.: ООО Мисанта, 
2001. — 109 с. 

1,2 
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Продовження табл. 
1 2 

3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та 
доповнення / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. — К.: 
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 
2001. — 224 с. 

4. Международный бухгалтерский учет GААР и IAS. 
Справочник бухгалтера от А до Я / Сост. Матвеева В.М. — 
М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004 г. — 192 с. 

 

3. Методичне забезпечення  

1. Краївська І. А. Облік у зарубіжних країнах. Конспект лекцій, 
навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та 
для практичних занять, завдання для контрольної роботи для 
студентів усіх форм навчання спеціальності 6.050100 “Облік і 
аудит”.— Харків, ХНАМГ, 2008.— 240 с.  

1,2 

Інтернет ресурси  
1. www.google.com.ua 
2. www.meta.ua 
3. www.yandex.ua 
4. www.nau.kiev.ua 
5. www.osvita.org.ua 
6. www.dinai.com 
7. www.br.com.ua 

1,2 

 



 15 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 
 

Програма  навчальної  дисципліни та  робоча програма  навчальної  

дисципліни„Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 4 курсу денної та 

5 курсу заочної форм навчання спеціальності  6.050100 – „Облік і аудит ”).  
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