
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Облік у зарубіжних країнах 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова   

Форма навчання:   денна, заочна 

Освітній ступінь:   молодший бакалавр, бакалавр      

Галузь знань:   07 Управління та адміністрування      

Спеціальність:   для всіх спеціальностей       

Освітня програма:  для всіх освітніх програм 

Рік навчання:   2   Семестр:    3, 4   

Кількість кредитів (годин) денна форма:  4  (120 год., денна форма 24 - лекції; 24 - 

семінарські;   72 - самостійна робота; 

Заочна форма 6 - лекції; 6 - семінарські;   108 - самостійна робота; 

Мова викладання:   українська    

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle:  
2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Степанова Надія Опанасівна        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач  кафедри управління підприємницькою 

та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

Робочій e-mail: snadezda723@gmail.com 
Години консультацій на кафедрі: вторник, 14.40-16.00.    

 

3. Опис та мета дисципліни  

Бухгалтерський облік виконує функцію фінансового центру управлінської 

інформаційної системи, одним із завдань якої є створення бази, необхідної для аналізу, 

інтерпретації та використання інформації з метою прийняття оптимальних управлінських 

рішень. Реалізація цієї функції можлива за умови забезпечення високого рівня професійної 

підготовки фахівців економічного спрямування. Прагнення України в міжнародний 

економічний простір вимагає знання обліку не тільки у фахівців-бухгалтерів, а й у 

економістів, що дозволить їм бути висококваліфікованими фахівцями, ознайомленими з 

міжнародними стандартами. Фахівці економісти-міжнародники мають володіти  досвідом 

організації обліку у зарубіжних країнах, умінням інтерпретувати дані фінансової звітності 

різних країн та використовувати облікову інформацію для прийняття управлінських рішень.  

Метою дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» є вивчення теоретичних та 

практичних основ фінансового обліку й звітності зарубіжних країн з високорозвиненою 

економікою; набуття студентами практичних професійних навичок для виконання комплексу 

обліково-аналітичних робіт, пов'язаних з веденням обліку і формуванням фінансової 

звітності підприємств у зарубіжних країнах; вміння творчо застосовувати отримані знання у 

практичній діяльності спеціаліста з економіки.  

Завданнями дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»  є вивчення основоположних 

концепцій, що покладені в основу відображення в обліку та звітності господарської 



діяльності підприємства, оволодіння методикою фінансового обліку активів, пасивів, 

доходів, витрат і фінансових результатів згідно з міжнародними стандартами.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Бухгалтерський облік», «Інформаційні системи і технології 

в обліку, аналізі та аудиті» «Економіка підприємства», «Фінансовий облік», «Облік і 

звітність в оподаткуванні», «Аналіз господарської діяльності». 

 

4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

Знання про: 

 принципи сучасної організації систем обліку в зарубіжних країнах; 

 склад і характеристику міжнародних бухгалтерських стандартів; 

 загальні методологічні основи побудови бухгалтерського обліку у зарубіжних 

країнах; 

 сучасну техніку ведення обліку на підприємствах різних організаційно-правових 

форм; 

 методи аналізу фінансового положення фірми за даними фінансової звітності. 

Уміння:  

− узагальнювати досвід організації ведення обліку в економічно розвинених країнах; 

− дати характеристику основних принципів і систем обліку; 

− передбачити можливі фінансові наслідки управлінських рішень; 

− володіти сучасними методами підготовки облікових і управлінських звітів. 

Комунікація:  

− показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей;  

− використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері аудиту, обліку та 

оподаткування;  

− оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною 

мовами; 

−  взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються 

розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері навчання; 

− донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного розуміння, 

знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності.  

Автономність та відповідальність: 
− відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування;  

− управління комплексними діями або проектами;  

− відповідальність та професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;  

− здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності; 

− організація професійної діяльності або навчання в умовах непередбачуваних змін;  

− покращення результатів власної діяльності і роботи інших; 

− здатність продовжувати навчання з деяким ступенем автономії. 

 

5. Структура дисципліни 

 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади бухгалтерського обліку у 

зарубіжних країнах 

 



Тема № 1. Системи обліку у зарубіжних країнах: загальні теоретичні основи  
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.  Роль обліку в системі управління, користувачі 

облікової інформації. 

2. Загальна характеристика бухгалтерських систем 

та особливості організації обліку в різних країнах. 

3. Регламентація обліку за міжнародними 

стандартами. 

4. Принципи бухгалтерського обліку у зарубіжних 

країнах. 

5. Порівняльний аналіз облікових підсистем у 

зарубіжних країнах.  

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. посібник. 

Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  319 с. 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний посібник. 

Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський 

облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Львів : Растр-7, 2017. 502 с. 

5. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

6. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова А.О. 

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. Financial 

Times, Pearson Education, 2018. 

Інтернет-ресурси 

8. Офіційний сайт  Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/  

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

URL: https://www.mof.gov.ua  –. 

10. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів та 

аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org / - 

11. Веб-сайт Міжнародної федерації бухгалтерів. 
URL: http://www.ifac.org/  -  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Роль обліку в системі управління, користувачі 

облікової інформації. 

2. Загальна характеристика бухгалтерських систем 

та особливості організації обліку в різних країнах. 

3. Регламентація обліку за міжнародними 

стандартами. 

4. Принципи бухгалтерського обліку у зарубіжних 

країнах. 

5. Порівняльний аналіз облікових підсистем у 

зарубіжних країнах. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Які існують джерела регулювання 

бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах? 

2. Які фактори визначають національні особливості 

бухгалтерських систем? 

3. За якими показниками характеризують облікову 

систему? 

4. Які організаційні моделі обліку склалися в світі? 

5. Як вирішується проблема невідповідності 

моделей бухгалтерського обліку? 

6. Які переваги і недоліки міжнародних стандартів 

фінансової звітності? 

7. Які сучасні  вимоги висувають до якості 

облікової інформації? 

8. Чи існують принципові відмінності між 

управлінським та фінансовим обліком ? 

9. Які існують, на Ваш погляд, проблеми 

впровадження Міжнародних стандартів в Україні. 

10. Назвіть  принципи організації та  ведення 

бухгалтерського обліку. 

 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 
 

 

 

Тема № 2. Рахунки у міжнародних системах бухгалтерського обліку  
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Види бухгалтерських рахунків та їх призначення 

в обліку підприємства. Міжнародні плани рахунків 

бухгалтерського обліку. 
2. Облікові процедури на підприємстві. 

3. Структура повного циклу обробки облікової 

інформації на підприємстві. 

1. .Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. посібник. 

Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  319 с.  

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://www.mof.gov.ua/
http://www.ufpaa.org/
http://www.ifac.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text


Семінарське заняття (2 год.): 

1. Види бухгалтерських рахунків та їх 

призначення в обліку підприємства. 

2. Міжнародні плани рахунків бухгалтерського 

обліку (країн Євросоюзу, Організації африканської 

єдності, Англосаксонської облікової системи). 

3. Облікові процедури на підприємстві. 

4. Структура повного циклу обробки облікової 

інформації на підприємстві. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський 

облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

5. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

6. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова А.О. 

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. Financial 

Times, Pearson Education, 2018. 

8. Інтернет-ресурси 

9. Офіційний сайт  Верховної Ради України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/  

10. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

України URL: https://www.mof.gov.ua –. 

11. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів 

та аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org/ - 

12. 11. Веб-сайт Міжнародної федерації 

бухгалтерів. URL: http://www.ifac.org/ - 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Які є різновиди бухгалтерських рахунків у 

зарубіжних країнах? 

2. У країнах яких облікових систем бухгалтери 

мають право самі розробляти системи рахунків?  

3. Яка існує класифікація рахунків за змістом? 

4. Яка класифікація рахунків у Франції та в США? 

5. Чи існують у світовій практиці особливості щодо 

оформлення бухгалтерських записів? 

6. Охарактерзуйте міжнародні плани рахунків 

бухгалтерського обліку. 

7. Наведіть приклади Журналів, що 

використовують для обліку на підприємстві ? 

8. Назвіть основні етапи облікового циклу. 

9. Яке призначення Пробного балансу під час 

обробки облікової інформації? 

10. Як називають процес перенесення даних із 

Журналів до Головної книги? 

 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 
 

 

 

 

Тема № 3. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація в різних країнах 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Призначення, зміст та структура звітності фірми. 

2. Бухгалтерський баланс. 

3. Звіт про прибутки та збитки. 

4. Звіт про рух грошових коштів. 

5. Звіт про зміни у власному капіталі. 

6. Типи компаній та їх вплив на процес складання 

звітності. 

 

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. 

посібник. Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  

319 с. 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський 

облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

5. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова А.О. 

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

6. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Призначення, зміст та структура звітності фірми. 

2. Бухгалтерський баланс. 

3. Звіт про прибутки та збитки. 

4. Звіт про рух грошових коштів. 

5. Звіт про зміни у власному капіталі. 

6. Типи компаній та їх вплив на процес складання 

звітності. 

На підставі вихідних даних виконати практичне 

завдання зі складання  фінансової звітності. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text


Завдання для самостійної роботи: 

1. Які форми фінансової звітності є обов’язковими 

в зарубіжних країнах? 

2. В яких МСБО викладені загальні вимоги до 

фінансових звітів: їх склад, структура та зміст? 

3. Назвіть основне призначення фінансової 

звітності: балансу, звіту про збитки та прибутки 

підприємств, звіту про рух грошових коштів, звіту про 

зміни у власному капіталі. 

4. Назвіть відмінності складання балансу в англо-

американській і континентальній моделях обліку. 

5. Які існують способи подання інформації про 

витрати у Звіті про прибутки та збитки? 

6. Що розуміють під терміном «грошові кошти» і 

«еквіваленти грошових коштів» у Звіті про рух 

грошових коштів?  

7. Яка інформація є обов’язковою для Звіту про 

зміни у власному капіталі? 

8. Які передбачені підходи до подання інформації у 

Звіті про зміни у власному капіталі? 

9. Які типи компаній розрізняють у світовій 

практиці? 

10. Які існують відмінності при складанні 

фінансової звітності в компаніях різних типів? 

Підготувати відповіді у виді презентації або 

доповіді; виконати практичні завдання на підставі 

вихідних даних. 

Вихідні дані 

Корпорація «Марсель» займається виробництвом 

та реалізацією продуктів оптом. На 01.01.2012 року 

маємо такі офіціальні дані про корпорацію «Марсель»: 

вартість будівлі виробничого цеху $15000, вартість 

виробничого обладнання – $35000. Вартість запасів на 

складі 01.01.2012р. – $120000. Вартість готової 

продукції – 157000. Заборгованість по заробітній платі 

персоналу за місяць – $13000. Заборгованість по 

податках за місяць – $7000. Кредиторська 

заборгованість – $2000. Ліцензія на виробництво 

продукції – $2000. Патент на торгівлю – $1000. 

Вартість капіталу власників – $250000. Вартість 

додаткового капіталу – $50000. Сума нерозподіленого 

прибутку – $8000. 

Зміст завдання 

Складіть бухгалтерський баланс корпорації 

«Марсель» в порядку зменшення їх ліквідності активів 

(англо-американська модель обліку) та в порядку 

збільшення ліквідності (континентальна модель 

обліку). 

Financial Times, Pearson Education, 2018. 

 

Інтернет-ресурси 

8. Офіційний сайт  Верховної Ради України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/   

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

України URL: https://www.mof.gov.ua  –. 

10. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів 

та аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org / - 

11. 11. Веб-сайт Міжнародної федерації 

бухгалтерів. URL: http://www.ifac.org/  - 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародна практика обліку активів, капіталу та 

зобов’язань у зарубіжних країнах 

 

Тема № 4. Міжнародна практика обліку необоротних активів  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція (4год.): 

1. Склад, класифікація та оцінка довготермінових 

активів. 

2. Методика розрахунку та облік амортизації 

основних засобів. 

3. Облік надходження і вибуття основних засобів. 

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. посібник. 

Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  319 с. 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/
http://www.ufpaa.org/
http://www.ifac.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text


Семінарське заняття (4 год.): 

1. Склад, класифікація та оцінка довготермінових 

активів. 

2. Методика розрахунку та облік амортизації 

основних засобів. 

3. Облік надходження і вибуття основних засобів. 

На підставі вихідних даних виконати практичне 

завдання. 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський 

облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

5. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

6. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова А.О. 

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. Financial 

Times, Pearson Education, 2018. 

Інтернет-ресурси 

8. Офіційний сайт  Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/   

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

URL: https://www.mof.gov.ua . 

10. Веб-сайт Федерації професійних 

бухгалтерів та аудиторів України. URL: 

http://www.ufpaa.org/  

11. 11. Веб-сайт Міжнародної федерації 

бухгалтерів. URL: http://www.ifac.org/  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Що входить до складу довгострокових активів? 

2. Назвіть ознаки за якими класифікують 

довгострокові активи. 

3. Якими МСБО регламентуються питання змісту, 

оцінки, амортизації та обліку довготермінових 

активів? 

4. Який порядок визнання та оцінки основних 

засобів? 

5. Які методи нараховування амортизація основних 

засобів використовують у зарубіжних країнах? 

6. За якими принципами визначають метод 

нарахування амортизації основних засобів на 

підприємстві? 

7. Які підстави повинно мати підприємство для 

зміни методу нарахування амортизації? 

8. Який метод амортизації сприятливіший для 

підприємства? 

9. Як ведеться облік надходження і вибуття 

основних засобів? 

10. Як визначають результат від ліквідації або 

реалізації основних засобів? 

 

Підготувати відповіді у виді презентації або 

доповіді; виконати практичні завдання на підставі 

вихідних даних. 

Вихідні дані 

Підприємство «REKS»  займається виробництвом 

пластикових вікон. Вартість верстата 25000$, 

припустима ліквідаційна вартість верстата 5000$. 

Термін експлуатації верстата 5 років. Планується 

виробити на верстаті : 

У перший рік – 5000 вікон 

У другий рік – 4500 

У третій рік – 4000 

У четвертий рік – 3500 

У п’ятий рік - 3000 

Зміст завдання 

Визначте річну норму амортизації виробничого 

обладнання чотирма методами нарахування 

амортизації, її річну суму, накопичений знос та 

залишкову вартість верстата на кінець кожного року 

експлуатації. Який метод більш сприятливий для 

підприємства. 

 
Тема № 5. Облік запасів за міжнародними стандартами 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Лекція (2 год.): 

1. Організація обліку товарно-матеріальних запасів 

2. Методи оцінки товарно-матеріальних запасів 

3. Відображення запасів у фінансовій звітності 

підприємства. 

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/
http://www.ufpaa.org/
http://www.ifac.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text


Семінарське заняття (2 год.): 

1. Організація обліку товарно-матеріальних запасів 

2. Методи оцінки товарно-матеріальних запасів 

3. Відображення запасів у фінансовій звітності 

підприємства. 

На підставі вихідних даних виконати практичне 

завдання. 

посібник. Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  

319 с. 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. 

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: 

навчальний посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  

544 с. 

5. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

6. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова 

А.О. Облік у зарубіжних країнах: навчальний 

посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. Financial 

Times, Pearson Education, 2018. 

Інтернет-ресурси 

8. Офіційний сайт  Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/   

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

URL: https://www.mof.gov.ua . 

10. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів 

та аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org/ - 

11. Веб-сайт Міжнародної федерації бухгалтерів. 

URL: http://www.ifac.org/  

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Що включається до складу товарно-матеріальних 

запасів у зарубіжних країнах? 

2. Яким Міжнародним стандартом бухгалтерського 

обліку регламентується порядок обліку і відображення 

у фінансовій звітності запасів? 

3. Назвіть основні принципи бухгалтерського обліку 

при визначенні вартості товарних запасів? 

4. Як оцінюють матеріально-виробничі запаси при їх 

надходженні? 

5. Які існують системи обліку матеріально-

виробничих запасів у зарубіжних країнах? 

6. Які відмінності систем постійного та періодичного 

обліку запасів? 

7. Які переваги системи постійного обліку запасів? 

8. Які недоліки системи періодичного обліку 

запасів? 

9. Назвіть методи визначення вартості товарно-

матеріальних запасів, відпущених у виробництво. 

10. Чи впливають методи оцінки матеріально-

виробничих запасів на фінансові результати 

підприємства? 

Підготувати відповіді та виконати практичне 

завдання на підставі вихідних даних. 

Вихідні дані 

На підприємстві «Глобус» ведеться облік запасів за 

системою постійного обліку запасів. Інформація про 

придбання та використання запасів за місяць наведені 

в таблиці. 

 

 
Зміст завдання 

Визначте собівартість витрачених запасів і 

залишок на 30 вересня, використовуючи методи FIFO 

та середньозваженої оцінки за системою постійного та 

періодичного обліку запасів. Порівняйте отримані 

результати і зробіть висновки. 

 
Тема 6. Облік грошових коштів у міжнародній практиці 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Облік та контроль касових операцій і грошей у 

касі. 

2. Ваучерна система обліку і контролю грошових 

коштів. 

3. Облік операцій по банківських рахунках. 

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2.  Аудит: методика і організація : навч. 

посібник. Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  

319 с. 
Семінарське заняття (2 год.): 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/
http://www.ifac.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text


1. Облік та контроль касових операцій і грошей у 

касі. 

2. Ваучерна система обліку і контролю грошових 

коштів. 

3. Облік операцій по банківських рахунках. 

На підставі вихідних даних виконати практичне 

завдання.  

 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. 

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: 

навчальний посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  

544 с. 

5. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

6. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова 

А.О. Облік у зарубіжних країнах: навчальний 

посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. 

Financial Times, Pearson Education, 2018. 

8. Інтернет-ресурси 

9. Офіційний сайт  Верховної Ради України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/   

10. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

України URL: https://www.mof.gov.ua  

11. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів 

та аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org/  

12. Веб-сайт Міжнародної федерації бухгалтерів. 

URL: http://www.ifac.org/  

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Що відносять до складу грошових коштів у 

західних країнах? 

2. На яких рахунках обліковують грошові кошти в 

США та в західноєвропейських країнах? 

3. Як відображають грошові кошти в балансі 

США та в балансі  європейських країн? 

4. Назвіть елементи системи внутрішнього 

контролю збереження грошових коштів. 

5. Назвіть основні принципи збереження готівки 

на підприємстві. 

6. Поясніть способи контролю грошових 

надходжень від продажу в торговельних залах? 

7. Для чого на підприємстві створюють фонд 

дрібних сум? 

8. Яким чином ведеться облік грошей у фонді 

дрібних сум? 

9. Поясніть принципи обліку ваучерної системи 

фірми. 

10. Які види банківських рахунків виділяють у 

зарубіжних країнах?  

Підготувати відповіді та виконати практичне 

завдання на підставі вихідних даних. 

Вихідні дані 

В корпорації «Мікрон», що займається 

виробництвом та реалізацією комп’ютерної техніки, 

існує фонд дрібних сум. У період з 01.09.2020 р. по 

30.09.2020 р. в фонд дрібних сум корпорації 

відбулися такі господарські операції:  

05.09.2020р. – отримано у фонд дрібних сум від 

секретаря залишок невикористаних коштів – $70. 

10.09.2020р. – отримано з каси корпорації для 

поповнення фонду дрібних сум – $700. 

15.09.2020р. – витрачено з фонду дрібних сум на 

канцелярські приладдя – $100 

18.09.2020р. – витрачено з фонду дрібних сум на 

поштові марки – $65 

20.09.2020р. – витрачено з фонду дрібних сум на 

канцелярський папір – $250 

25.09.2020р. – витрачено з фонду дрібних сум на 

поштові послуги – $45 

30.09.2020р. – витрачено з фонду дрібних сум на 

поштові конверти – $20 

Зміст завдання 

Складіть бухгалтерські проведення по 

господарських операціях, що відбулися за місяць у 

фонді дрібних сум. Визначте залишок грошових 

коштів у фонді дрібних сум корпорації на кінець 

місяця враховуючи, що залишок на початок місяця 

складав – $10. 

 

 

 
Тема 7. Облік формування капіталу та розподіл прибутку у зарубіжних країнах 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/
http://www.ufpaa.org/
http://www.ifac.org/


Лекція (4 год.): 

1. Сутність власного капіталу. Розкриття 

інформації про власний капітал у фінансовій звітності.  

2. Облік дивідендів.  

3. Облік податку на прибуток та розподілу 

прибутків корпорації між партнерами. 

4. Облік витрат і доходів за елементами і видами 

діяльності.  

5. Порядок визначення фінансових результатів. 

 

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. посібник. 

Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  319 с. 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський 

облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

5. Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах. 

Підручник: ЦУЛ, 2017. 570 с. 

6. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

7. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова А.О. 

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

Інтернет-ресурси 

8. Офіційний сайт  Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/   

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

URL: https://www.mof.gov.ua  . 

10. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів та 

аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org  

11. 11. Веб-сайт Міжнародної федерації 

бухгалтерів. URL: http://www.ifac.org/- 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Сутність власного капіталу. Розкриття 

інформації про власний капітал у фінансовій звітності.  

2. Облік дивідендів.  

3. Облік податку на прибуток та розподілу 

прибутків корпорації між партнерами. 

4. Облік витрат і доходів за елементами і видами 

діяльності.  

5. Порядок визначення фінансових результатів. 

На підставі вихідних даних виконати практичне 

завдання.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Що таке капітал? Які існують особливості в 

класифікації власного капіталу? 

3. Охарактеризуйте розкриття інформації щодо 

обліку власного капіталу в звітності  

4. Порядок нарахування та обліку податку на 

прибуток корпорацій. 

5. Методика обліку розподілу прибутків корпорації 

та створення спеціальних резервів. 

6. Як відображають в обліку нарахування і сплату 

дивідендів у корпораціях?  

7. Який порядок відображення в обліку поточних 

доходів і витрат?  

8. Який порядок закриття рахунків доходів і витрат 

у кінці звітного періоду?  

9. Який порядок формування та відображення в 

обліку фінансових результатів діяльності 

підприємства? 

10. Як розкривається у фінансовій звітності 

інформація про власний капітал у підприємствах 

різних організаційних форм бізнесу? 

Підготувати відповіді та виконати практичне 

завдання на підставі вихідних даних. 

Вихідні дані 

01.01.2012 р. місіс Лайки відкрила перукарню 

«Монро», вклавши $20 000 власних заощаджень. 

Кожного місяця протягом року місіс Лайки знімала 

$350 готівкою з рахунка підприємства на власні 

потреби. В кінці фінансового року кредитове сальдо 

рахунка «Прибутки та збитки» становить S5800. 

Зміст завдання 

Складіть бухгалтерські проведення на 

відображення інвестицій власниці та вилученні нею 

коштів на власні потреби, також заключні 

бухгалтерські проведення на закриття рахунків 

«Прибутки та збитки» і «Місіс Лайки, вилучення 

капіталу». 

 
Тема 8. Облік зобов’язань у міжнародній практиці 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (4 год.): 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/
http://www.ufpaa.org/
http://www.ifac.org/


1. Види та облік короткотермінових зобов’язань. 

1.1. Облік заборгованості за рахунками 

постачальників і векселями виданими. 

1.2. Особливості обліку виплат працівникам. 

1.3. Облік інших короткострокових зобов’язань. 

1.4. Види податків в зарубіжних країнах та умови 

їх сплати. 

2. Види та облік довгострокових зобов’язань. 

та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

 

2. Аудит: методика і організація : навч. посібник. 

Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  319 с. 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський 

облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

5. Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах. 

Підручник: ЦУЛ, 2017. 570 с. 

6. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

7. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова А.О. 

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

8. Офіційний сайт  Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/  

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

URL: https://www.mof.gov.ua –. 

10. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів та 

аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org/ - 

11. . Веб-сайт Міжнародної федерації бухгалтерів. 

URL: http://www.ifac.org/ - 

Семінарське  заняття (4год.): 

1. Види та облік короткотермінових зобов’язань. 

1.1. Облік заборгованості за рахунками 

постачальників і векселями виданими. 

1.2. Особливості обліку виплат працівникам. 

1.3. Облік інших короткострокових зобов’язань. 

1.4. Види податків в зарубіжних країнах та умови 

їх сплати. 

2. Види та облік довгострокових зобов’язань. 

На підставі вихідних даних виконати практичне 

завдання. 

 

Заочна форма навчання 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади бухгалтерського обліку у 

зарубіжних країнах 
Тема № 1. Системи обліку у зарубіжних країнах: загальні теоретичні основи  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

6.  Роль обліку в системі управління, користувачі 

облікової інформації. 

7. Загальна характеристика бухгалтерських систем 

та особливості організації обліку в різних країнах. 

8. Регламентація обліку за міжнародними 

стандартами. 

9. Принципи бухгалтерського обліку у зарубіжних 

країнах. 

10. Порівняльний аналіз облікових підсистем у 

зарубіжних країнах.  

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. 

посібник. Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  

319 с. 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський 

облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Львів : Растр-7, 2017. 502 с. 

5. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

6. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова А.О. 

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. Financial 

Times, Pearson Education, 2018. 

Інтернет-ресурси 

8. Офіційний сайт  Верховної Ради України. URL: 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Роль обліку в системі управління, користувачі 

облікової інформації. 

2. Загальна характеристика бухгалтерських систем 

та особливості організації обліку в різних країнах. 

3. Регламентація обліку за міжнародними 

стандартами. 

4. Принципи бухгалтерського обліку у зарубіжних 

країнах. 

5. Порівняльний аналіз облікових підсистем у 

зарубіжних країнах. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text


Завдання для самостійної роботи: 

1. Які існують джерела регулювання 

бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах? 

2. Які фактори визначають національні особливості 

бухгалтерських систем? 

3. За якими показниками характеризують облікову 

систему? 

4. Які організаційні моделі обліку склалися в світі? 

5. Як вирішується проблема невідповідності 

моделей бухгалтерського обліку? 

6. Які переваги і недоліки міжнародних стандартів 

фінансової звітності? 

7. Які сучасні  вимоги висувають до якості 

облікової інформації? 

8. Чи існують принципові відмінності між 

управлінським та фінансовим обліком ? 

9. Які існують, на Ваш погляд, проблеми 

впровадження Міжнародних стандартів в Україні. 

10. Назвіть  принципи організації та  ведення 

бухгалтерського обліку. 

 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/  

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

URL: https://www.mof.gov.ua  –. 

10. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів 

та аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org / - 

11. Веб-сайт Міжнародної федерації бухгалтерів. 
URL: http://www.ifac.org/  -  

 

 

Тема № 2. Рахунки у міжнародних системах бухгалтерського обліку  
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Види бухгалтерських рахунків та їх призначення 

в обліку підприємства. Міжнародні плани рахунків 

бухгалтерського обліку. 
2. Облікові процедури на підприємстві. 

3. Структура повного циклу обробки облікової 

інформації на підприємстві. 

1. .Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. посібник. 

Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  319 с.  

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський 

облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

5. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

6. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова А.О. 

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

Семінарське заняття (2 год.): 

3. Види бухгалтерських рахунків та їх 

призначення в обліку підприємства. 

4. Міжнародні плани рахунків бухгалтерського 

обліку (країн Євросоюзу, Організації африканської 

єдності, Англосаксонської облікової системи). 

3. Облікові процедури на підприємстві. 

4. Структура повного циклу обробки облікової 

інформації на підприємстві. 

https://www.mof.gov.ua/
http://www.ufpaa.org/
http://www.ifac.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text


Завдання для самостійної роботи: 

1. Які є різновиди бухгалтерських рахунків у 

зарубіжних країнах? 

2. У країнах яких облікових систем бухгалтери 

мають право самі розробляти системи рахунків?  

3. Яка існує класифікація рахунків за змістом? 

4. Яка класифікація рахунків у Франції та в США? 

5. Чи існують у світовій практиці особливості щодо 

оформлення бухгалтерських записів? 

6. Охарактерзуйте міжнародні плани рахунків 

бухгалтерського обліку. 

7. Наведіть приклади Журналів, що 

використовують для обліку на підприємстві ? 

8. Назвіть основні етапи облікового циклу. 

9. Яке призначення Пробного балансу під час 

обробки облікової інформації? 

10. Як називають процес перенесення даних із 

Журналів до Головної книги? 

 

Підготувати відповіді у виді презентації та 

доповіді 
 

 

7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. Financial 

Times, Pearson Education, 2018. 

8. Інтернет-ресурси 

9. Офіційний сайт  Верховної Ради України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/   

10. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

України URL: https://www.mof.gov.ua . 

11. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів 

та аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org/  

12. Веб-сайт Міжнародної федерації бухгалтерів. 

URL: http://www.ifac.org/  

 

 

Тема № 3. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація в різних країнах 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Призначення, зміст та структура звітності фірми. 

2. Бухгалтерський баланс. 

3. Звіт про прибутки та збитки. 

4. Звіт про рух грошових коштів. 

5. Звіт про зміни у власному капіталі. 

6. Типи компаній та їх вплив на процес складання 

звітності. 
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Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

6. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 
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7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. Financial 

Times, Pearson Education, 2018. 

 

Інтернет-ресурси 

8. Офіційний сайт  Верховної Ради України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/   

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

України URL: https://www.mof.gov.ua  –. 

10. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів 

та аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org / - 

11. Веб-сайт Міжнародної федерації бухгалтерів. 

URL: http://www.ifac.org/  - 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Призначення, зміст та структура звітності фірми. 

2. Бухгалтерський баланс. 

3. Звіт про прибутки та збитки. 

4. Звіт про рух грошових коштів. 

5. Звіт про зміни у власному капіталі. 

6. Типи компаній та їх вплив на процес складання 

звітності. 

На підставі вихідних даних виконати практичне 

завдання зі складання  фінансової звітності. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Які форми фінансової звітності є обов’язковими 

в зарубіжних країнах? 

2. В яких МСБО викладені загальні вимоги до 

фінансових звітів: їх склад, структура та зміст? 

3. Назвіть основне призначення фінансової 

звітності: балансу, звіту про збитки та прибутки 

підприємств, звіту про рух грошових коштів, звіту про 

зміни у власному капіталі. 

4. Назвіть відмінності складання балансу в англо-

американській і континентальній моделях обліку. 

5. Які існують способи подання інформації про 

витрати у Звіті про прибутки та збитки? 

6. Що розуміють під терміном «грошові кошти» і 

«еквіваленти грошових коштів» у Звіті про рух 

грошових коштів?  

7. Яка інформація є обов’язковою для Звіту про 
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https://www.mof.gov.ua/
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http://www.ifac.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
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http://www.ufpaa.org/
http://www.ifac.org/


зміни у власному капіталі? 

8. Які передбачені підходи до подання інформації у 

Звіті про зміни у власному капіталі? 

9. Які типи компаній розрізняють у світовій 

практиці? 

10. Які існують відмінності при складанні 

фінансової звітності в компаніях різних типів? 

Підготувати відповіді у виді презентації або 

доповіді; виконати практичні завдання на підставі 

вихідних даних. 

Вихідні дані 

Корпорація «Марсель» займається виробництвом 

та реалізацією продуктів оптом. На 01.01.2012 року 

маємо такі офіціальні дані про корпорацію «Марсель»: 

вартість будівлі виробничого цеху $15000, вартість 

виробничого обладнання – $35000. Вартість запасів на 

складі 01.01.2012р. – $120000. Вартість готової 

продукції – 157000. Заборгованість по заробітній платі 

персоналу за місяць – $13000. Заборгованість по 

податках за місяць – $7000. Кредиторська 

заборгованість – $2000. Ліцензія на виробництво 

продукції – $2000. Патент на торгівлю – $1000. 

Вартість капіталу власників – $250000. Вартість 

додаткового капіталу – $50000. Сума нерозподіленого 

прибутку – $8000. 

Зміст завдання 

Складіть бухгалтерський баланс корпорації 

«Марсель» в порядку зменшення їх ліквідності активів 

(англо-американська модель обліку) та в порядку 

збільшення ліквідності (континентальна модель 

обліку). 

 

Змістовий модуль 2. Міжнародна практика обліку активів, капіталу та 

зобов’язань у зарубіжних країнах 

 

Тема № 4. Міжнародна практика обліку необоротних активів  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Не передбачено навчальним планом 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. посібник. 

Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  319 с. 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський 

облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

5. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

6. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова А.О. 

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. Financial 

Times, Pearson Education, 2018. 

8. Інтернет-ресурси 

9. Офіційний сайт  Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/   

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Що входить до складу довгострокових активів? 

2. Назвіть ознаки за якими класифікують 

довгострокові активи. 

3. Якими МСБО регламентуються питання змісту, 

оцінки, амортизації та обліку довготермінових 

активів? 

4. Який порядок визнання та оцінки основних 

засобів? 

5. Які методи нараховування амортизація основних 

засобів використовують у зарубіжних країнах? 

6. За якими принципами визначають метод 

нарахування амортизації основних засобів на 

підприємстві? 

7. Які підстави повинно мати підприємство для 

зміни методу нарахування амортизації? 

8. Який метод амортизації сприятливіший для 

підприємства? 

9. Як ведеться облік надходження і вибуття 

основних засобів? 

10. Як визначають результат від ліквідації або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/


реалізації основних засобів? 

 

Підготувати відповіді у виді презентації або 

доповіді; виконати практичні завдання на підставі 

вихідних даних. 

Вихідні дані 

Підприємство «REKS»  займається виробництвом 

пластикових вікон. Вартість верстата 25000$, 

припустима ліквідаційна вартість верстата 5000$. 

Термін експлуатації верстата 5 років. Планується 

виробити на верстаті : 

У перший рік – 5000 вікон 

У другий рік – 4500 

У третій рік – 4000 

У четвертий рік – 3500 

У п’ятий рік - 3000 

Зміст завдання 

Визначте річну норму амортизації виробничого 

обладнання чотирма методами нарахування 

амортизації, її річну суму, накопичений знос та 

залишкову вартість верстата на кінець кожного року 

експлуатації. Який метод більш сприятливий для 

підприємства. 

10. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

України URL: https://www.mof.gov.ua . 

11. Веб-сайт Федерації професійних 

бухгалтерів та аудиторів України. URL: 

http://www.ufpaa.org/  

12. 11. Веб-сайт Міжнародної федерації 

бухгалтерів. URL: http://www.ifac.org / 

 
Тема № 5. Облік запасів за міжнародними стандартами 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Не передбачено навчальним планом 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. посібник. 

Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  319 с. 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський 

облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

5. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

6. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова А.О. 

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. Financial 

Times, Pearson Education, 2018. 

8. Інтернет-ресурси 

9. Офіційний сайт  Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/   

10. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

України URL: https://www.mof.gov.ua . 

11. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів 

та аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org/  

12. Веб-сайт Міжнародної федерації бухгалтерів. 

URL: http://www.ifac.org/  

 

 

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Що включається до складу товарно-матеріальних 

запасів у зарубіжних країнах? 

2. Яким Міжнародним стандартом бухгалтерського 

обліку регламентується порядок обліку і відображення 

у фінансовій звітності запасів? 

3. Назвіть основні принципи бухгалтерського обліку 

при визначенні вартості товарних запасів? 

4. Як оцінюють матеріально-виробничі запаси при їх 

надходженні? 

5. Які існують системи обліку матеріально-

виробничих запасів у зарубіжних країнах? 

6. Які відмінності систем постійного та періодичного 

обліку запасів? 

7. Які переваги системи постійного обліку запасів? 

8. Які недоліки системи періодичного обліку 

запасів? 

9. Назвіть методи визначення вартості товарно-

матеріальних запасів, відпущених у виробництво. 

10. Чи впливають методи оцінки матеріально-

виробничих запасів на фінансові результати 

підприємства? 

Підготувати відповіді та виконати практичне 

завдання на підставі вихідних даних. 

Вихідні дані 

На підприємстві «Глобус» ведеться облік запасів за 

системою постійного обліку запасів. Інформація про 

придбання та використання запасів за місяць наведені 

в таблиці. 
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Зміст завдання 

Визначте собівартість витрачених запасів і залишок 

на 30 вересня, використовуючи методи FIFO та 

середньозваженої оцінки за системою постійного та 

періодичного обліку запасів. Порівняйте отримані 

результати і зробіть висновки. 

 
Тема 6. Облік грошових коштів у міжнародній практиці 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Не передбачено навчальним планом 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. URL: 
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7. Roberts C., Weetman P., Gordon P. International 

Financial Accounting. A corporative Approach. 

Financial Times, Pearson Education, 2018. 

Інтернет-ресурси 

8. Офіційний сайт  Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/  

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

URL: https://www.mof.gov.ua –. 

10. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів 

та аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org/ - 

11. Веб-сайт Міжнародної федерації бухгалтерів. 

URL: http://www.ifac.org/ - 

 

 

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Що відносять до складу грошових коштів у 

західних країнах? 

2. На яких рахунках обліковують грошові кошти в 

США та в західноєвропейських країнах? 

3. Як відображають грошові кошти в балансі 

США та в балансі  європейських країн? 

4. Назвіть елементи системи внутрішнього 

контролю збереження грошових коштів. 

5. Назвіть основні принципи збереження готівки 

на підприємстві. 

6. Поясніть способи контролю грошових 

надходжень від продажу в торговельних залах? 

7. Для чого на підприємстві створюють фонд 

дрібних сум? 

8. Яким чином ведеться облік грошей у фонді 

дрібних сум? 

9. Поясніть принципи обліку ваучерної системи 

фірми. 

10. Які види банківських рахунків виділяють у 

зарубіжних країнах?  

Підготувати відповіді та виконати практичне 

завдання на підставі вихідних даних. 

Вихідні дані 

В корпорації «Мікрон», що займається 

виробництвом та реалізацією комп’ютерної техніки, 

існує фонд дрібних сум. У період з 01.09.2020 р. по 

30.09.2020 р. в фонд дрібних сум корпорації 

відбулися такі господарські операції:  

05.09.2020р. – отримано у фонд дрібних сум від 

секретаря залишок невикористаних коштів – $70. 

10.09.2020р. – отримано з каси корпорації для 

поповнення фонду дрібних сум – $700. 

15.09.2020р. – витрачено з фонду дрібних сум на 

канцелярські приладдя – $100 

18.09.2020р. – витрачено з фонду дрібних сум на 

поштові марки – $65 

20.09.2020р. – витрачено з фонду дрібних сум на 

канцелярський папір – $250 

25.09.2020р. – витрачено з фонду дрібних сум на 

поштові послуги – $45 

30.09.2020р. – витрачено з фонду дрібних сум на 

поштові конверти – $20 

Зміст завдання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text


Складіть бухгалтерські проведення по 

господарських операціях, що відбулися за місяць у 

фонді дрібних сум. Визначте залишок грошових 

коштів у фонді дрібних сум корпорації на кінець 

місяця враховуючи, що залишок на початок місяця 

складав – $10. 

 

 

 
Тема 7. Облік формування капіталу та розподіл прибутку у зарубіжних країнах 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 
Не передбачено навчальним планом 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. 

посібник. Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  

319 с. 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. 

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: 

навчальний посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  

544 с. 

5. Онищенко В.О. Облік у зарубіжних 

країнах. Підручник: ЦУЛ, 2017. 570 с. 

6. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. 

Навчальний посібник. Чернігів: РВК «Деснянська 

правда», 2019. 320 с. 

7. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова 

А.О. Облік у зарубіжних країнах: навчальний 

посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

Інтернет-ресурси 

8. Офіційний сайт  Верховної Ради України. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/   

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів 

України URL: https://www.mof.gov.ua . 

10. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів 

та аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org/  

11. 11. Веб-сайт Міжнародної федерації 

бухгалтерів. URL: http://www.ifac.org/  

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Що таке капітал? Які існують особливості в 

класифікації власного капіталу? 

3. Охарактеризуйте розкриття інформації щодо 

обліку власного капіталу в звітності  

4. Порядок нарахування та обліку податку на 

прибуток корпорацій. 

5. Методика обліку розподілу прибутків корпорації 

та створення спеціальних резервів. 

6. Як відображають в обліку нарахування і сплату 

дивідендів у корпораціях?  

7. Який порядок відображення в обліку поточних 

доходів і витрат?  

8. Який порядок закриття рахунків доходів і витрат 

у кінці звітного періоду?  

9. Який порядок формування та відображення в 

обліку фінансових результатів діяльності 

підприємства? 

10. Як розкривається у фінансовій звітності 

інформація про власний капітал у підприємствах 

різних організаційних форм бізнесу? 

Підготувати відповіді та виконати практичне 

завдання на підставі вихідних даних. 

Вихідні дані 

01.01.2012 р. місіс Лайки відкрила перукарню 

«Монро», вклавши $20 000 власних заощаджень. 

Кожного місяця протягом року місіс Лайки знімала 

$350 готівкою з рахунка підприємства на власні 

потреби. В кінці фінансового року кредитове сальдо 

рахунка «Прибутки та збитки» становить S5800. 

Зміст завдання 

Складіть бухгалтерські проведення на 

відображення інвестицій власниці та вилученні нею 

коштів на власні потреби, також заключні 

бухгалтерські проведення на закриття рахунків 

«Прибутки та збитки» і «Місіс Лайки, вилучення 

капіталу». 

 
Тема 8. Облік зобов’язань у міжнародній практиці 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Не передбачено навчальним планом 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text   

2. Аудит: методика і організація : навч. посібник. 

Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.  319 с. 

3. Банера Н.П. Облік і аудит: навчальний 

посібник. Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

Не передбачено навчальним планом 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Назвіть види зобов'язань, що виникають на 

підприємствах у зарубіжних країнах?  

2. Які зобов’язання відносять до 

короткотермінових та довготермінових?  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text
https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/
http://www.ufpaa.org/
http://www.ifac.org/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text


3. Як відображають у Балансі короткотермінову і 

довготермінову заборгованість?  

4. Як обліковують кредиторську заборгованість у 

зарубіжних країнах?  

5. Як ведеться облік заборгованості по виданих 

векселях?  

6. Назвіть особливості обліку заборгованості з 

розрахунків оплати праці у зарубіжних країнах.  

7. Як ведеться облік орендних зобов'язань?  

8. Як ведеться облік розрахунків з 

постачальниками? 

9. Назвіть види податків в зарубіжних країнах, 

умови їх сплати та розкрийте особливості їх обліку. 

10. Охарактеризуйте облік довгострокових 

зобов’язаньза їх видамми. 

Підготувати відповіді та виконати практичне 

завдання на підставі вихідних даних. 

Вихідні дані: 

Корпорація «Мерри»  уклала договір на оренду 

обладнання з виробництва морозива терміном на 5 

років. Вартість обладнання 15 000 дол. Відсоткова 

ставка за лізингом – 18% Сума річних виплат з оренди 

становить 3000 дол. Термін 5 років – це близько до 

терміну експлуатації цього обладнання. Згідно з 

договором наприкінці терміну оренди право власності 

буде передано орендареві. 

Зміст завдання: 

Розрахуйте і складіть графік усіх виплат з 

фінансового лізингу за умови, що виплати будуть 

проводити один раз на рік. Нарахуйте амортизацію. 

Заповніть таблицю. 

 

Р
о

к
и

 

Платежі 

по 

лізингу 

% за 

несплаченим 

залишком 

Зменшення 

основної 

суми 

лізингових 

зобов’язань 

Залишок 

лізингового 

боргу 

     
 

4. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський 

облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Житомир: ПП «Рута», 2018.  544 с. 

5. Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах. 

Підручник: ЦУЛ, 2017. 570 с. 

6. Єрмак О.І. Фінансовий облік І. Навчальний 

посібник. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2019. 

320 с. 

7. Зелікман В.Д., Єрьоміна О.Л., Безгодкова А.О. 

Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Дніпро: НМетАУ, 2017. 131 с.  

8. Офіційний сайт  Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/   

9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

URL: https://www.mof.gov.ua . 

10. Веб-сайт Федерації професійних бухгалтерів та 

аудиторів України. URL: http://www.ufpaa.org/  

11. . Веб-сайт Міжнародної федерації бухгалтерів. 

URL: http://www.ifac.org/  

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів 

в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на практичних 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на практичному занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її 

складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/
http://www.ufpaa.org/
http://www.ifac.org/


Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота (МКР). 

Зразок модульної контрольної роботи 

Модульний контроль складається з тестових завдань (10) та практичних задач (2). 

Кількість модульних контрольних робіт на дисципліну – 1. 

 

Форма підсумкового контролю: залік. 

 

Приклад завдань до МКР: 

Вариант-1 

Тести  

1. Південноамериканська модель обліку орієнтована на: 

1. Інвесторів та кредиторів. 

2. Власника підприємств. 

3. Потреби державних органів. 

4. Міжнародні фінансові установи. 

 

2. У США до тимчасових рахунків належать: 

1. Рахунки активів, пасивів та капіталу. 

2. Рахунки доходів, витрат, прибуткові та збиткові. 

3. Рахунки активів і пасивів. 

4. Рахунки доходів і витрат. 

 

3. План рахунків якої системи містить Клас «Ефективність управління»: 

1. План рахунків ЄС. 

2. План рахунків ОАЄ. 

3. План рахунків англосаксонської системи. 

4. Інтернаціональний план рахунків. 

 

4. За планом рахунків країн Європейської співдружності (ЄС) фінансовий 

результат визначають : 

1. Шляхом порівняння витрат за загальним випуском на підприємстві за видами 

діяльності. 

2. За даними управлінської та фінансової бухгалтерії. 

3. На базі групування витрат за елементами з чітким відображенням додаткової 

вартості. 

4. За даними управлінської бухгалтерії. 

 

5. Звіт про зміни у власному капіталі відображає: 

1. Загальну суму прибутку (збитку) та розрахунки з акціонерами. 

2. Фінансовий стан підприємства. 

3. Зобов’язання підприємства. 

4. Джерела грошових коштів. 

 

6. У зарубіжних країнах активи поділяють на такі групи: 

1. Оборотні засоби, основні засоби. 

2. Поточні активи,  інвестиції, основні засоби. 

3. Поточні активи,  інвестиції, основні засоби, нематеріальні активи. 

4. Оборотні та основні засоби, нематеріальні активи. 

 

7. Грошові кошти підприємства відносять до: 

1. Капіталу. 

2. Пасивів підприємства. 

3. Активів підприємства. 

4. Зобов’язань. 



 

8. У США більш поширена система: 

1. Постійного обліку запасів. 

2. Періодичного обліку запасів. 

3. Механічного обліку запасів. 

4. Паперового обліку запасів. 

 

9. До матеріальних довготермінових активів у зарубіжних країнах відносять: 

1. Інтелектуальну власність, основні засоби, земля. 

2. Природні запаси та капітал. 

3. Основні засоби, земля, природні ресурси. 

4. Нематеріальні активи, матеріали, споруди. 

 

10. Найбільш поширеним методом обліку витрат у США є: 

1. Метод «стандарт-кост». 

2. Метод «директ-кост». 

3. Метод «середньозваженої собівартості». 

4. Метод «позамовний» і «попроцесний». 

 

Задача №1 

Вихідні дані 

Підприємство «ІCE»  займається виробництвом морозива. Вартість обладнання 

15000$, припустима ліквідаційна вартість верстата 2000$. Термін експлуатації верстата 5 

років. Планується виробити морозива на обладнанні: 

У перший рік – 15000 од. 

У другий рік – 14000 

У третій рік – 135000 

У четвертий рік – 13000 

У п’ятий рік - 10000 

 

Зміст завдання 

Визначте річну норму амортизації виробничого обладнання чотирма методами 

нарахування амортизації, її річну суму, накопичений знос та залишкову вартість обладнання 

на кінець кожного року експлуатації. 

 

Задача № 2 

Вихідні дані 

01.04.2021р. Рада директорів корпорації «REKS»  оголосила дивіденди у розмірі $10 

на кожну з 20000 випущених звичайних акцій. Реєстрація акціонерів відбулася 15.04.2021р., 

виплату дивідендів здійснено 30.04.2021р. 

Зміст завдання 

Складіть розрахунок дивідендів, що підлягають виплаті за звичайними акціями. 

Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку операції з оголошення та виплати 

дивідендів. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

 

 

 

 

 



Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на практичних заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100- бальну 

шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульних контрольних 

робіт 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на практичних заняттях та 

результати самостійної роботи.  

Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до «Положення про 

порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 

1.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термі-нологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 

матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до 

глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літе-ратурою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 

матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) 

викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних 

питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання 

явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не 

в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 
Вид роботи Максимальна кількість балів 

Презентація до теми 5 

Конспект тем для самостійної роботи 5 

Реферат 5 

Розв’язання задач (ситуацій) 5 

Проходження курсів у відповідності до тем навчальної 

дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та ін. 

5 

 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань 

складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 

здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення розрахунків, 

вміння нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити 

обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання 

реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати 

свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з 

викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом 

семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тем навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Методичні поради для виконання науково-дослідного завдання (реферату) 

Під час першого практичного заняття студенти спільно з викладачем затверджують 

тему дослідження. Зміна теми, включаючи незначні уточнюючі поправки в предмет 

дослідження, можлива лише за умови погодження з викладачем. 

Робота (реферат) повинна показати здатність студентів поглиблено аналізувати тему 

дослідження, працювати  із джерелами (що включає у себе і пошук джерел), поряд із 

наведеними у логічній послідовності цитатами студенти мають показати і власний 

аргументований погляд на описувану проблему, дійти до самостійних висновків. 

Автор роботи самостійно обирає структуру, при цьому її обов’язковими елементами 

повинні бути: титульний лист, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних 

джерел, додатки (за необхідністю). Обсяг роботи визначається автором, але не може бути 

меншим за 0,25 авт. аркуша (орієнтовно 10 000 знаків)  без урахування титульної сторінки, 

сторінки опису використаних джерел і додатків. 

Якщо в роботі вживається багато малозрозумілих скорочень і абревіатур, то варто дати 

їм пояснення на початку роботи. Відповідно, список таких скорочень (якщо вони мають 

місце) слід подавати одразу після Змісту. Вступ є важливою частиною роботи. Іноді буває 

досить лише перегорнути кілька сторінок вступу – і науковий рівень автора стає зрозумілим. 

Тому відповідному оформленню вступної частини слід приділити своєчасну й належну 

увагу. 

У Вступі, зокрема, подається бачення актуальності, наукової та практичної значущості 

проблеми, формулюється мета і завдання роботи, характеризуються методи та методологія, 

дається огляд джерел і літератури (тобто ступеня розробленості проблеми), стисло 

обґрунтовується структура роботи. Фахівці радять – і з цим слід погодитися – не писати 

одразу вступ, а починати з опрацювання змісту основної частини. Вже після того, як стає 

більш-менш зрозумілим, що саме складає цей зміст і що вдалось зробити взагалі, можна 



оформити Вступ. На початку досить задовільнитися чітким визначенням теми, мети, завдань 

і, відповідно - структури роботи. Таким чином, робота починається з Вступу, але пишеться 

він практично вже на завершальному етапі роботи. 

Вимоги до оформлення: 

матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), 

міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль; 

абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення 

абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab); 

текст вирівнюється по ширині; 

у тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна); 

у статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо; 

усі сторінки нумеруються (за винятком титульної, відповідно, наступна за титульною 

сторінкою буде мати номер 2); 

посилання давати за зразком [2, с. 45], де 2 – позиція джерела у Списку використаних 

джерел, 45 – сторінка, з якої взята цитата. 

Письмова робота здається за два тижні до початку залікової сесії на кафедру, а її копія у 

електронному вигляді – надсилається на електронну пошту, вказану викладачем. Відміткою 

про прийняття роботи до розгляду є віза викладача з датою на титульні сторінці (для 

письмового варіанту) або відповідь-підтвердження про отримання листа (для електронного 

варіанту). 

Задля якісного виконання роботи студентам рекомендується звернутися до викладача за 

консультацією ще на етапі формування мети, завдань та структури роботи. Вчасне звернення 

до викладача і корекція роботи допоможе уникнути поспішної переробки роботи в умовах 

відсутності часу. Також консультація викладача допоможе студенту вирішити чи не основну 

проблему при підготовці науково-дослідного завдання – відсутність або обмеженість у 

доступі актуальних джерел з теми дослідження. 

 

Тематика рефератів та наукових статей 
1. Історичний аспект розвитку бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах: від 

середньовіччя до сьогодення. 

2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: переваги та недоліки впровадження в 

країнах Європи. 

3. Методичні особливості організації та ведення обліку в США. 

4. Характеристика бухгалтерських систем країн світу. 

5. Особливості організації обліку в Японії. 

6. Проблеми впровадження Міжнародних стандартів в Україні. 

7. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку.Порядок формування та 

облік власного капіталу товариств в Європі. 

8. Формування та облік власного капіталу корпорацій в США. 

9. Порядок виплати та обліку дивідендів у зарубіжних країнах. 

10. Порівняльна характеристика обліку власного капіталу за національними та міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку. 

11. Облік та оподаткування нерозподіленого прибутку в товариствах та корпораціях: 

позитивний досвід зарубіжних країн. 

12. Фінансова звітність як основне джерело інформації про напрямки, результати і 

перспективи діяльності підприємства: в Україні та зарубіжних країнах. 

13. Фінансова звітність як основний засіб комунікації, елемент інформаційного забезпечення і 

прийняття економічних рішень.  

14. Методичні особливості складання фінансової звітності в США та країнах Європи. 

15. Характеристика фінансової звітності в країнах світу в залежності від типу компанії. 

16. Зв'язок форм фінансової звітності: посилення контрольної та управлінської функції обліку. 

17. Дослідження зарубіжної облікової практики використання різних форм Бухгалтерського 

балансу: облікова (горизонтальна) і звітна (вертикальна). 

18. Особливості обліку ліквідних активів у США: переваги та недоліки. 

19. Порівняння обліку іноземної та національної валюти в Україні та зарубіжних країнах. 

20. Позитивний досвід обліку операцій на банківських рахунках у країнах Європейського 

Співтовариства. 



21. Удосконалення обліку грошових коштів завдяки інформаційним технологіям: переваги та 

недоліки. 

22. Зарубіжний досвід посилення контрольної та управлінської функції обліку ліквідних 

активів. 

23. Дослідження зарубіжної облікової практики використання ваучерної системи в зарубіжних 

країнах. 

24. Дебіторська заборгованість у зарубіжних країнах: майбутній дохід чи збиток? 

25. Стимулювання погашення дебіторської заборгованості: досвід країн Європи і США. 

26. Методичні особливості створення резерву для сумнівних боргів у зарубіжних країнах. 

27. Історичний аспект розвитку обліку векселів в Італії. 

28. Управління дебіторською заборгованістю за рахунок посилення контрольної функції 

обліку. 

29. Характеристика систем обліку запасів у США і країнах Європи. 

30. Методи оцінки запасів та їх вплив на фінансові ре¬зультати в зарубіжних країнах. 

31. Основні аспекти розкриття інформації про запаси у фінансовій звітнос¬ті країн Європи та 

США. 

32. Порівняльна характеристика обліку запасів за націо¬нальними та міжнародними 

стандартами. 

33. Характеристика обліку запасів за міжнародними стандартами: переваги та недоліки. 

34. Основні напрями зменшення кредиторської заборгованості підприємств: досвід 

зарубіжних країн. 

35. Особливості обліку виплат персоналу в США.  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 
Модульна контрольна робота проводиться у письмовій формі максимальна кількість 

балів за модульну контрольну роботу становить 30 балів. Варіант модульної контрольної 

роботи містить тестові завдання, 2  задачи.  

Максимальна кількість балів за тестові завдання 10 балів, 2 задачі по 20 балів. 

Максимальна кількість балів виставляється у разі повної обґрунтованої відповіді на 

теоретичне питання та правильного розв’язання задачі з наданням ґрунтовного висновку 

та/або аналітичної оцінки отриманих результатів. 

 Оцінка «0» виставляється у разі якщо студент не володіє теоретичними матеріалом та 

невозові відповісти на питання контрольної роботи і розв’язати задачу.  

Мінімальна кількість балів за модульну контрольну роботу повинна становити не 

менше 16 балів. 
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