
Програмові вимоги для підсумкового контролю 

з навчальної дисципліни «Облік та оподаткування в зарубіжних країнах» 
 

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку 

1. Роль обліку в системі управління та користувачі облікової інформації.  

2. Світовий економічний розвиток та його вплив на побудову систем обліку.  

3. Характеристика систем бухгалтерського обліку: національна система бухгалтерського 

обліку, її показники та міжнародні системи обліку, їх принципи.  

4. Фактори впливу на особливості створення і функціонування національних систем 

бухгалтерського обліку.  

5. Класифікація моделей бухгалтерського обліку: Англосаксонська, Континентальна, 

Південноамериканська та інтернаціональна моделі бухгалтерського обліку, їх основні 

характеристики та застосування. 

6. Порівняльна характеристика фінансового, управлінського обліку та податкових 

розрахунків. Загальні принципи та процедури обліку.  

7. Напрями та форми гармонізації обліку.  

8. Мета та шляхи гармонізації і стандартизації обліку.  

9. Міжнародні організації із стандартизації обліку.  

10. Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів фінансової звітності, їх 

зв’язок з національними стандартами обліку. 

11. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в різних країнах. 

12. Процес розробки та структура міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Тема 2. Фінансова звітність 

13. Мета, призначення і зміст фінансової звітності.  

14. Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби.  

15. Склад і елементи фінансової звітності.  

16. Визнання елементів фінансової звітності.  

17. Якісні характеристики фінансової звітності.  

18. Зміст, структура і форми бухгалтерського балансу.  

19. Групування та оцінка статей балансу.  

20. Інформація, що підлягає відображенню в балансі.  

21. Формати подання балансу. 

22. Структура та зміст звіту про прибутки і збитки, його елементи та статті. 

23. Визнання та оцінка доходів і витрат від звичайної діяльності.  

24. Формати звіту про прибутки і збитки. 

25. Зміст і структура звіту про рух грошових коштів.  

26. Подання та розкриття інформації про рух грошових коштів.  

27. Методи подання звіту про рух грошових коштів від операційної діяльності. 

28. Структура звіту про зміни у власному капіталі.  

29. Подання інформації про зміни у власному капіталі.  

30. Причини та характер змін у власному капіталі. 

31. Склад та подання приміток до фінансових звітів.  

Тема 3. Облік грошових коштів 

32. Класифікація грошових коштів та еквівалентів грошових коштів. 

33. Характеристика рахунків для обліку грошових коштів.  

34. Порядок відображення грошових коштів у звітності.  

35. Облік і контроль касових операцій і грошей у касі.  

36. Контроль руху грошових коштів при системі фіксованих платежів.  

37. Створення та використання фонду дрібних сум.  

38. Відображення витрат за рахунок фонду дрібних сум.  

39. Порядок поповнення фонду дрібних сум.  

40. Облік надлишків та нестач грошових коштів. 



41. Облік і контроль операцій за рахунками у банках.  

42. Види банківських рахунків, порядок їх відкриття.  

43. Документальне оформлення операцій за рахунками та перевірка банківських звітів.  

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 

44. Сутність, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості.  

45. Облік рахунків доотримання та пов’язаних операцій за розрахунками з дебіторами.  

46. Облік наданих знижок і повернення проданих товарів.  

47. Сумнівна дебіторська заборгованість та резерв сумнівних боргів, порядок обліку і 

відображення в балансі.  

48. Методи розрахунку резерву сумнівних боргів.  

49. Облік векселів до отримання.  

50. Порядок розрахунків за векселями.  

51. Облік отриманих векселів не сплачених в установлений термін. 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 

52. Визначення, класифікація та первісна оцінка товарно-матеріальних запасів. 

53. Склад товарно-матеріальних запасів компаній та система їх обліку.  

54. Завдання обліку товарно-матеріальних запасів.  

55. Складові собівартості товарно-матеріальних запасів.  

56. Порядок формування собівартості запасів та її вплив на прибуток.  

57. Суть систем обліку товарно-матеріальних запасів: періодичного обліку запасів і 

постійного обліку запасів.  

58. Методи оцінки витрачених товарно-матеріальних запасів та залишків на складі: метод 

конкретної ідентифікації, метод FIFO, метод середньозваженої оцінки. 

59. Порівняльна характеристика та вплив методів оцінки витрачених товарно-

матеріальних цінностей на величину фінансових результатів. 

60. Облік переміщення запасів у системі рахунків.  

61. Порядок проведення інвентаризації запасів.  

62. Інвентаризація запасів: періодична і постійна.  

63. Облік переоцінки запасів. 

64. Відображення товарно-матеріальних запасів за чистою вартістю реалізації. 

65. Оцінка і відображення товарно-матеріальних запасів в балансі. 

Тема 6. Облік довгострокових активів 

66. Сутність та класифікація довгострокових активів.  

67. Визнання довгострокових активів.  

68. Вартість придбання землі, будівель, споруд та обладнання.  

69. Класифікація, оцінка і облік придбання основних засобів.  

70. Методи нарахування і облік амортизації основних засобів: метод прямолінійного 

списання, метод суми одиниць продукції (виробничий метод), метод списання 

вартості за сумою чисел, метод подвоєного зниження залишку.  

71. Облік списання і реалізації основних засобів.  

72. Облік модернізації і ремонту основних засобів. 

73. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка.  

74. Особливості обліку нематеріальних активів (облік надходження і вибуття 

нематеріальних активів).  

75. Облік амортизації нематеріальних активів. 

Тема 7. Облік фінансових вкладень і консолідована звітність 

76. Види інвестицій і порядок їх оцінки.  

77. Облік інвестицій в облігації.  

78. Порядок амортизації премії та дисконту за придбаними облігаціями.  

79. Порядок переоцінки портфеля інвестицій в акції.  

80. Облік інвестицій в асоційовані компанії.  

81. Облік інвестицій в дочірні компанії і методи консолідації. 



82. Поняття про консолідовану фінансову звітність та сфера її застосування. Процедура 

консолідації.  

83. Методика й техніка складання консолідованої фінансової звітності. 

Тема 8. Облік короткострокових зобов’язань 

84. Суть та класифікація зобов’язань, порядок їх оцінки.  

85. Короткострокові (поточні) зобов’язання.  

86. Очевидні зобов’язання.  

87. Зобов’язання, величина яких визначається в результаті оцінки.  

88. Умовні зобов’язання.  

89. Облік рахунків постачальників і короткострокових векселів виданих.  

90. Облік зобов’язань по заробітній платі.  

91. Порядок нарахування заробітної плати, її аналітичний облік.  

92. Види утримань із заробітної плати.  

93. Виплата заробітної плати.  

94. Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці.  

95. Інші поточні зобов’язання.  

96. Податкові зобов’язання та податкові активи. 

Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань 

97. Зміст та оцінка довгострокових зобов’язань.  

98. Облік довгострокових векселів до сплати.  

99. Види облігацій: забезпечені та незабезпечені, облігації з фіксованим терміном і 

серійні облігації, іменні та купонні облігації. 

100. Порядок випуску облігацій.  

101. Облік випущених облігацій за номінальною вартістю.  

102. Продаж облігацій між датами сплати відсотків.  

103. Облік облігацій з премією та дисконтом.  

104. Способи амортизації дисконту і премії за випущеними облігаціями.  

105. Облік викупу облігацій і перетворення їх в акції.  

106. Облік довгострокових орендних зобов’язань.  

107. Облік інших довгострокових облігацій: іпотека до сплати, довгострокова оренда 

(лізинг). 

Тема 10. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах 

108. Порядок створення та функціонування товариств, їх капітал.  

109. Облік капіталу партнерів.  

110. Підрахунок і розподіл прибутків та збитків у товариствах.  

111. Власний капітал та його складові.  

112. Облік формування власного капіталу компаній.  

113. Облік додаткових інвестицій і вилучення капіталу.  

114. Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу у звітності.  

115. Порядок розподілу прибутку між партнерами. 

116. Акціонерний капітал як складова власного капіталу.  

117. Види акцій, їх оцінка та облік.  

118. Облік випуску акцій.  

119. Облік викуплених акцій.  

120. Облік розподілу чистого прибутку товариства, порядок нарахування, оголошення та 

виплати дивідендів. 

121. Класифікація доходів і витрат за елементами та видами діяльності.  

122. Система рахунків для обліку доходів, витрат та фінансових результатів. 

123. Поточний облік доходів і витрат.  

124. Регулювання та списання доходів і витрат в кінці звітного періоду.  

125. Порядок визначення фінансових результатів. 

  



Тема 11. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в корпораціях 

126. Порядок створення та функціонування корпорацій, їх капітал.  

127. Облік капіталу партнерів.  

128. Підрахунок і розподіл прибутків та збитків в корпораціях.  

129. Структура акціонерного капіталу.  

130. Характеристика акцій, їх оцінка.  

131. Облік випуску власних акцій.  

132. Облік конвертації привілейованих акцій у прості.  

133. Облік організаційних витрат.  

134. Облік розщеплення акцій.  

135. Нарахування та облік дивідендів за акціями.  

136. Облік викупу власних акцій.  

137. Звіт про рух акціонерного капіталу.  

138. Звіт про прибутки та збитки корпорації.  

Тема 12. Основи управлінського обліку 

139. Поняття, мета і функції управлінського обліку.  

140. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку.  

141. Система рахунків управлінського обліку.  

142. Об’єкти управлінського обліку.  

143. Класифікація витрат і доходів: для визначення собівартості продукції, фінансових 

результатів та оцінки запасів; для прийняття управлінських рішень; для цілей 

контролю структурних підрозділів.  

144. Бюджетне планування і контроль.  

145. Система обліку повних витрат: позамовний і попроцесний методи.  

146. Система обліку і калькулювання змінних затрат (директ-костинг).  

147. Система обліку стандартних (нормативних) витрат.  

148. Організація управлінського обліку.  

149. Організація обліку й контролю за центрами відповідальності.  

150. Використання обліково-аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень. 


