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Силабус навчальної дисципліни 
 «ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»  

  
Освітньо-професійна програма: Облік і аудит  
Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»  

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»  
  

Рівень вищої освіти   Перший (бакалаврський)  
Статус дисципліни   Навчальна дисципліна вибіркового  компонента 

освітньопрофесійної  програми  
Семестр   6 (шостий)  
Обсяг дисципліни,  кредити 
ЄКТС/години  

3,5 кредити/105 годин  

Мова викладання   українська  
Що буде вивчатися  
(предмет вивчення)  

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівців в галузі 
управління та адміністрування.  

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета)  

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з 
особливостями обліку зарубіжних країн. Знання цієї дисципліни 
дасть змогу з нових позицій опрацювати національні стандарти 
обліку і знайти шляхи вдосконалення національної облікової 
системи із використанням досвіду зарубіжних країн.  

Чому можна навчитися  
(результати навчання)  

Після вивчення даної дисципліни студенти будуть знати: сутність 
та перспективи розвитку облікової системи, відмінні риси та 
класифікацію національних систем бухгалтерського обліку різних 
країн, наявність та використання національних принципів та 
стандартів, особливості бухгалтерської професії за кордоном, 
особливості обліку активів та пасивів в різних країнах, форми 
побудови та вимоги до складання звітності в різних країнах.  

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності)  

Отримані студентами компетентності  дозволять їм аналізувати та 
записувати господарські операції в бухгалтерському обліку; 
приймати рішення на основі даних бухгалтерського обліку; 
аналізувати фінансову звітність; складати фінансову звітність 
згідно із стандартами; ввести облік грошових коштів, розрахунків з 
дебіторами, товарно-матеріальних запасів, довгострокових активів, 
фінансових інвестицій, короткострокових зобов‘язань, 
довгострокових зобов‘язань, власного капіталу і т.д., 
використовувати кращий зарубіжний досвід в організації 
бухгалтерського обліку з урахуванням чинного законодавства.  

Навчальна логістика   Зміст дисципліни: Загальноприйняті принципи і системи обліку. 
Облік грошових коштів. Облік розрахунків з дебіторами. Облік 
товарно-матеріальних запасів. Облік довгострокових активів. Облік 
фінансових вкладень і консолідована звітність. Облік 
короткострокових зобов’язань. Облік довгострокових зобов’язань. 
Облік власного капіталу та розподіл прибутку в товариствах. Облік 
власного капіталу та розподіл прибутку в корпораціях. Основи 
управлінського обліку. Фінансова звітність.  



Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульної 
(підсумкової) контрольної роботи.  

    
Методи навчання: традиційні методи навчання (лекція, 
практичне заняття, тестування, підготовка рефератів) Форми 
навчання: очна 

Пререквізити   Навчальна дисципліна «Облік у зарубіжних країнах» базується на 
знаннях таких дисциплін, як: «Бухгалтерський облік (загальна 
теорія)» та  «Фінансовий облік І»  

Пореквізити   Навчальна дисципліна «Облік у зарубіжних країнах» є базою для 
вивчення таких дисциплін, як: «Міжнародна економіка» та «Облік 
зовнішньоекономічної діяльності».  

Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду  
НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  
1. Бондар М.І., Верига Ю.А., Мельник С.І., Хоменко Н.В. Облік 
у зарубіжних країнах: навчальний посібник/ МОН МС України, 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет 
економіки і торгівлі".  – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 216 
с.  
2. Онищенко в.О., Бондар М.І., Дубовая В.В.  
Облік у зарубіжних країнах: підручник/МОН України, Державний 
вищий навчальний заклад «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Київ: Центр 
учбової літератури, 2018. – 576 с.  
3. Мощицький  О.С.,  Мощицька  Т.О.  
Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник/ МОН України,  
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 
"Харківський авіаційний інститут".  – Харків: ХАІ, 2018. – 56 с.  
4. Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., 
Максименко А.В. Облік у зарубіжних країнах: підручник/ МОН МС 
України, Державний навчальний заклад "Київський національний 
економічний університет імені Вадима  
Гетьмана".  – Київ: КНЕУ, 2013. – 311 с.  
Репозитарій: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41052 

Локація та 
матеріальнотехнічне 
забезпечення  

аудиторія теоретичного навчання  

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика  

диференційований залік  

Кафедра   Обліку та аудиту  
Факультет   Економіки та бізнес-адміністрування  



Викладач(і)   ПІБ:    Попович Оксана Василівна  
Посада: доцент  
Науковий ступінь: к.е.н. 
Вчене звання: доцент 
Профайл викладача:  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk  
Тел.: 406-77-22  
E-mail: oksana.popovych@npp.nau.edu.ua  
Робоче місце: 2.112 

Оригінальність навчальної 
дисципліни  

Набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з 
обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих 
принципів та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  

Лінк на дисципліну   У розробці для Google Classroom  
  

  Розробник                   О.В. Попович  
                  
  В.о. завідувача кафедри                                                                         О.В. Попович                 


