
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.8 

2.2. Назва. Облік у зарубіжних країнах. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3 курс. 

2.6. Семестр. 2. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Пилипенко К. А. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.  

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.  

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського 

обліку на національному та міжнародних рівнях з метою обґрунтування 

доцільності їх запровадження на підприємстві. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Становлення національної системи обліку. Міжнародні принципи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Фінансова звітність фірм, її 

зміст та порядок складання. Облік грошових коштів та короткострокових 

фінансових інвестицій. Облік товарно-матеріальних запасів. Облік 

довгострокових активів. Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції). 

Консолідована звітність. Облік та оцінка зобов’язань. Облік власного 

капіталу. Облік доходів, витрат та фінансових результатів. Основи 

управлінського обліку. 

2.11. Рекомендована література. 

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

країнах : підручник. Житомир: ПП «Рута», 2002. 554 с. 



2. Губачова О.М., Мельнік С. І. Облік в зарубіжних країнах : 

навчальний посібник. 2 вид. перероб. та допов. Київ : ЦУЛ, 2012. 400 с. 

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

країнах : навчальний посібник. Київ: ЦНЛ. 2005. 216 с. 

4. Пилипенко К.А. Кочерга С.В. Методичні рекомендації з дисципліни 

«Обліку у зарубіжних країнах» для підготовки студентів спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання. 2-ге видання. 

Полтава : ПДАА, 2019. 124 c. 

5. Пилипенко К. А. Методичні рекомендації для виконання 

контрольної роботи з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Галузь знань 07 Управління та 

адміністрування Освітнього ступеня «Бакалавр» заочної форми навчання. 

Полтава: ПДАА, 2018. 28 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних (курсова 

робота) та домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


