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1. Мета вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівців зі
спеціальності облік і аудит для виконання майбутніх професійних обов’язків з
використанням змісту дисципліни, що відповідає його предмету. Для досягнення
цієї мети завдання дисципліни полягають у формуванні системи знань, вмінь та
уявлень, як головних завдань дисципліни.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є активи, капітал і зобов’язання
підприємства в країнах з високорозвиненою ринковою економікою.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: місце
дисципліни в системі наукових знань, бухгалтерського обліку в Україні і в
зарубіжних країнах їх взаємозв’язок.
2. Передумови для вивчення дисципліни: вивчається після вивчення
дисциплін, передбачених під час підготовки бакалавра, а саме Бухгалтерський
облік (загальна теорія), Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ, Гроші та кредит,
Зовнішньо-економічна діяльність підприємств.
3. Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни
Найменування показників

денна форма
навчання

Кількість кредитів - 3
Кількість годин
- 90

заочна (дистанційна)
форма навчання
вибіркова

(обов'язкова, вибіркова)

7

Семестр викладання дисципліни

(порядковий номер семестру)

(порядковий номер семестру)

залік

Вид контролю:

(залік, екзамен)

Розподіл часу:
16

- лекції (годин)
- лабораторні роботи (годин)
- практичні заняття (годин)
- самостійна робота студентів (годин)
- курсовий проект (годин)
- курсова робота (годин)
- розрахунково-графічна робота
(контрольна робота)
- підготовка та складання екзамену
(годин)

_

16
58
-

4. Очікувані результати навчання з дисципліни. По завершені вивчення
дисципліни студенти повинні:
знати:
- загальноприйняті принципи і системи бухгалтерського обліку;
- склад, призначення й загальні вимоги до фінансової звітності;
- сутність, склад та особливості грошових коштів;
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- визначення та склад дебіторської заборгованості, методи обліку, створення
резерву для сумнівних боргів;
- зміст товарно-матеріальних запасів та їх роль у формуванні активів і
фінансових результатів підприємства; методи оцінки товарно-матеріальних запасів
та їх характеристику;
- визначення активів, які належать до довгострокових; порядок їх
класифікації, методи нарахування амортизації;
- сутність та класифікацію фінансових інвестицій у бухгалтерському
обліку;
- облік фінансових вкладень і консолідовану звітність;
- облік короткострокових та довгострокових зобов’язань%;
- облік власного капіталу та розподілу прибутку в товариствах та
корпораціях;
- сутність, визначення та призначення управлінського обліку.
вміти:
- практично застосовувати загальноприйняті принципи бухгалтерського
обліку в міжнародних відносинах;
- аналізувати фінансовий стан підприємства на основі звітності та розрахунку
відносних показників; складання звітності; визначати методику розрахунку та
аналізу показників підприємства;
- визначати порядок відкриття рахунків у банку; застосування методів оцінки
товарно-матеріальних запасів підприємств на рівні міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та їх вплив на фінансові результати підприємств;
- відображати в обліку фінансові інвестиції;
- складати та обґрунтовувати консолідовану звітність; використовувати
методику складання консолідованого фінансового звіту; порядок нарахування та
облік податків підприємств; вміння аналізувати інформацію щодо прийняття
рішень.
5. Критерії оцінювання результатів навчання


Роз’яснення оцінки

відмінне виконання з
незначною кількістю
помилок
вище середнього рівня з
кількома помилками
загалом робота правильна,
але з певною кількістю
помилок

Шкала оцінювання: національна та ЕКТС

Кількість
балів

90-100

Оцінка за
шкалою
національною
ЕCTS
шкалою
А

80-89

В

75-79

С

відмінно
(зараховано)
добре
(зараховано)
добре
(зараховано)

5
непогана, але зі значною
кількістю помилок

67-74

виконання задовольняє
мінімальні критерії

60-66

потрібне повторне
перескладання

35-59

повторне вивчення
дисципліни

1-34

D

задовільно
(зараховано)

E

задовільно
(зараховано)

FX

не задовільно
(не зараховано)

F

не задовільно
(не зараховано)

6. Засоби діагностики результатів навчання Методичні вказівки для
практичних занять і самостійної роботи студентів з комплексом практичних і
тестових завдань, питань для самостійної роботи студентів і тематики рефератів;
усні опитування, підготовка та виступи з докладами на задані теми, презентації
результатів виконаних завдань та досліджень, залік.
7. Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього
процесу та видами навчальних занять
Назва теми лекційного матеріалу
1
Тема1. Загальноприйняті
принципи й системи обліку

Кількість годин
очна
2
2

заочн
3а

Назва тем
ЛР, ПР, СЗ, СРС
4
ПР 1. Роль обліку в системі управління.
Користувачі
облікової
інформації.
Поняття про фінансовий та управлінський
облік, загальні принципи їх побудови та
порівняльна характеристика. Необхідність
уніфікації та стандартизації обліку в
міжнародному
масштабі.
Загальноприйняті
принципи
бухгалтерського
обліку.
Міжнародні
організації зі стандартизації обліку.
СРС 1. Склад і загальна характеристика
міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку, їх зв'язок з національними
стандартами обліку. Системи обліку.
Технологічний процес і процедури
фінансового обліку: рахунки, етапи
облікового циклу, система облікових
регістрів.

Кількість годин
очна
5
2

5

заочна
6

Література
7
Базова:
1-25
Інф.ресурс:
1-9

6
Тема 2. Фінансова звітність

Тема 3. Облік грошових коштів

Тема 4. Облік розрахунків з

2

2

2

дебіторами

Тема 5. Облік товарно-

2

матеріальних запасів

Тема 6. Облік довгострокових
активів

1

ПР 2. Призначення, склад і загальна
методика складання фінансової звітності.
Бухгалтерський баланс, його побудова,
зміст й оцінка статей. Звіт про прибутки та
збитки, його зміст і форми. Методика
складання Звіту про прибутки та збитки.
Звіт про рух грошових коштів, його
призначення, зміст і методика його
складання. Звіт про власний капітал, його
призначення та зміст. Додатки до
фінансової звітності.
СРС 2. Методика аналізу фінансової
звітності. Горизонтальний і структурний
(вертикальний) аналіз. Аналіз фінансового
стану підприємства на основі відносних
показників.
Аналіз
показників
платоспроможності
(ліквідності),
заборгованості
(структури
капіталу),
рентабельності,
оборотності
засобів
(ділової активності).

2

ПР 3. Склад грошових коштів,
характеристика рахунків для їх обліку.
Відображення грошових коштів у звітності.
Облік і контроль касових операцій і грошей
у касі. Облік створення й використання
фонду дрібних сум. Ваучерна система
обліку та контролю витрат грошових
коштів.
СРС 3. Документальне оформлення, облік і
контроль операцій з банківськими
рахунками. Складання узгоджувальної
таблиці облікових записів підприємства та
банку. Особливості обліку грошових
коштів в умовах використання електронної
системи розрахунків

2

ПР 4. Класифікація та оцінка дебіторської
заборгованості.
Облік
рахунків
до
одержання. Облік наданих знижок і
повернення проданих товарів. Облік
податку на додану вартість. Методика
розрахунку та облік сумнівної дебіторської
заборгованості.
СРС 4. Облік векселів до одержання та
векселів, не сплачених у встановлений
термін. Облік дисконтованих векселів.
ПР 5. Поняття й склад товарноматеріальних запасів. Системи обліку
товарно-матеріальних запасів: постійного та
періодичного обліку. Облік руху запасів у
системі рахунків.
СРС 5. Методи оцінки запасів, їх
порівняльна характеристика та вплив на
фінансові результати. Оцінка й
відображення товарно-матеріальних запасів
під час складання балансу.
ПР 6. Склад, класифікація та оцінка
довгострокових активів. Облік надходження
основних засобів. Методи розрахунку та
облік амортизації основних засобів. Облік
модернізації та ремонту основних засобів.
Облік вибуття основних засобів та їх
переоцінки.
СРС 6. Облік природних ресурсів та їх
виснаження. Сутність нематеріальних
активів, їх класифікація та оцінка. Облік
надходження амортизації та вибуття
нематеріальних активів.

2

Базова:
1-25
Інф.ресурс:
1-9

5

Базова:
1-25
Інф.ресурс:
1-9

5

Базова:
1-25
Інф.ресурс:
1-9

5

2

Базова:
1-25
Інф.ресурс:
1-9

5

1

5

Базова:
1-25
Інф.ресурс:
1-9

7
Тема 7. Облік фінансових

1

вкладень і консолідована
звітність

Тема 8. Облік

1

короткострокових зобов'язань

Тема 9. Облік довгострокових

1

зобов'язань

Тема 10. Облік власного
капіталу та розподілу прибутку в
корпораціях та товариствах

1

ПР 7. Види фінансових інвестицій, їх
характеристика й порядок оцінки. Облік
довгострокових інвестицій у боргові
зобов'язання (облігації). Облік
довгострокових інвестицій в акції.
СРС 7. Методика й техніка складання
консолідованої фінансової звітності.

1

ПР 8. Види короткострокових зобов'язань
та їх оцінка. Облік заборгованості з рахунків
постачальників. Облік комерційних і
розрахункових знижок, наданих
постачальниками. Облік заборгованості з
векселів виданих.
СРС 8. Облік інших короткострокових
зобов'язань: заборгованості з податків,
дивідендів з оплати, з авансів від
клієнтів, поточної частини довгострокових
зобов'язань. Облік заробітної плати та
зобов'язань із заробітної плати.
ПР 9. Зміст й оцінка довгострокових
зобов'язань. Облік довгострокових
облігацій. Види облігацій, порядок їх
випуску та визначення теперішньої
вартості. Облік довгострокових облігацій,
випущених (реалізованих) за номінальною
вартістю. Облік довгострокових облігацій,
випущених зі знижкою (дисконтом).
Облік довгострокових облігацій,
випущених з премією. Способи амортизації
дисконту й премій з випущених облігацій.
СРС 9. Облік викупу облігацій. Облік
перетворення облігацій в акції. Облік
довгострокових зобов'язань з векселів
виданих. Облік довгострокових орендних
зобов'язань. Методика розрахунку
лізингових платежів. Облік зобов'язань з
імпортного кредиту та з пенсійних виплат.

1

ПР 10. Облік формування та змін капіталу
корпорації. Порядок й облік розподілу
прибутків (збитків) між партнерами.
Фінансова звітність корпорації. Облік
ліквідації корпорації. Порядок створення
корпорацій. Капітал корпорацій. Види,
характеристика акцій та їх оцінка Облік
випуску (продажу) простих і
привілейованих акцій.
СРС 10. Облік конвертації
привілейованих акцій у прості. Облік
організаційних витрат, їх амортизація.
Нарахування та облік розрахунків з
дивідендів. Облік розщеплення акцій.
Облік податку на прибуток і розподілу
прибутків корпорації.

1

Базова:
1-25
Інф.ресурс:
1-9

5
Базова:
1-25
Інф.ресурс:
1-9

5

1

Базова:
1-25
Інф.ресурс:
1-9

6

6

Базова:
1-25
Інф.ресурс:
1-9

8
Тема 11. Основи

1

управлінського обліку

Усього за семестр
УСЬОГО за дисципліну

16
16

ПР 11. Концепція та зміст управлінського
обліку. Порівняльна характеристика
управлінського й фінансового обліку.
Об’єкти управлінського обліку.
Класифікація витрат і доходів: для
визначення собівартості продукції,
фінансових результатів та оцінки запасів;
для прийняття управлінських рішень; для
цілей контролю структурних підрозділів.
СРС 11. Організація управлінського
обліку. Системи обліку витрат і
калькулювання собівартості в зарубіжних
країнах. Організація обліку й контролю за
центрами відповідальності. Використання
обліково-аналітичної інформації для
прийняття управлінських рішень.

Базова:
1-25
Інф.ресурс:
1-9

1

6

ПЗ

16

СРС

58

ПЗ

16

СРС

58

8. Орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових занять __-_______
(за наявності)

9. Форми поточного та підсумкового контролю. Згідно наказу МОН України
від 30.12.05 р. № 774 підсумкова оцінка знань з навчальної дисципліни може
визначатися як середньозважена результатів засвоєння окремих залікових модулів
за згодою студента, залік.
10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення не має
(за потреби)

11. Рекомендовані джерела інформації
1. Базова література
1.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 "Подання
фінансових звітів" -К.:ДЄК, 2008. -554с.
2.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 "Запаси" - К.: ДЄК,
2008.-554с.
3.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 "Звіт про рух
грошових коштів" - К.: ДЄК, 2008. - 554с.
4.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 "Чистий прибуток
або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці" - К.:
ДЄК, 2004. - 554с.
5.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10 "Події після дати
балансу" - К.: ДЄК, 2008. - 554с.
6.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 "Податки на
прибуток" -К.: ДЄК, 2008. - 554с.
7.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" К.: ДЄК, 2008. - 554с.
8.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 "Оренда" - К.: ДЄК,
2008. - 554с.
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9.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 "Консолідовані
фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства" - К.: ДЄК, 2008, 554с.
10.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 "Фінансові
інструменти: розкриття та подання" - К.: ДЄК, 2004. - 554с.
11. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 33 "Прибуток на акцію" К.: ДЄК, 2004.-554с
12.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 "Зменшення
корисності активів" - К.: ДЄК, 2008. - 554с.
13.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 "Нематеріальні
активи" - К.: ДЄК, 2008. - 554с.
14.
Блейк Амат., Европейский бухгалтерский учет / Пер. с англ. - Пб.:
2007. - 325 с.
15. Бутинець Ф. Ф., Соколов Я. В., Панков Д. А., Бухгалтерський облік в
зарубіжних країнах: Учбовий посібник для студентів ВУЗів. - Житомір: ЧП
"Рута", 2009. - 660 с.
16. Велш Глен А., Шорг Г. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 1999. 944 с.
17.
Голов Є. Д., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за
міжнародними стандартами. - К.: Екаунтінг, 2000. - 848 с
18.
Друри Колин, Введение в управленческий и производственный учет.
- М.: изд., 1994 - 576
19.
Коршунов В.И., Организация учета в зарубежных странах. - Харьков:
Основа, 2007. - 240 с.
20. Маляревський Ю. Д., Фартушняк О. В., Пасічнік І. Ю. Облік в зарубіжних
країнах: Учбовий посібник. - X.: Издательский дом "ИНЖЭК" 2005 -180 с.
21 .Международные стандарты бухгалтерского учета 2000: Пер. с англ. / Под
ред. С. Ф. Голов. - К.: ФПБАУ, 2000. - 1280 с.
22.
Мус Г., Рольф Ханишманн. Бухгалтерский учет: основы-заданиярешения, - 2000. - 289 с.
23.
Нидлз Д., Принципи бухгалтерского учета. - М.: Финансы и
статистика, 1999. - 336 с.
24.
Рибачова О.М., Облік у зарубіжних країнах. - К.: Укоопспілка, 2009. 464 с
25.
Соловьева О. О., Зарубежные стандарти учета и отчетности. - М.:
«Атлантика-Прес», 2008. - 224 с.
(друковані матеріали, які є в бібліотеці)

2. Інформаційні ресурси
1. www.libary.if.ua
2. www.elbook.com
3. www.libr.org.ua
4. www.zakon.rada.gov.ua
5. http://buhgalter911.com
6. Облік і фінанси АПК. Бухгалтерський портал http://magazine.faaf.org.ua/
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7. Газета «Все про бухгалтерський облік» http://vobu.kiev.ua
8. Газета «Урядовий кур’єр» http://www.ukurier.gov.ua/
9. Електронна бібліотека http://pidruchniki.com.ua/__
(адреси сайтів з матеріалами)

Розроблено та внесено: кафедрою обліку, оподаткування та міжнародних

економічних відносин
(повне найменування кафедри)
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