
Облік у зарубіжних країнах   

Заплановані результати навчання:  

Мета вивчення навчальної дисципліни: є формування системи теоретичних знань 

і набуття практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах та застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності. Високий рівень розвитку економіки ґрунтується на 

стабільному й ефективному банківському секторі, який впливає на господарську діяльність 

підприємств, установ, організацій у різних галузях економіки. У сучасних умовах дуже 

важливо надати майбутнім фахівцям знання та вміння з бухгалтерського обліку в 

розвинутих країнах світу з урахуванням специфічних умов їх діяльності. 

Основні завдання навчальної дисципліни: основними завданнями вивчення 

дисципліни «Обік у зарубіжних країнах» є вивчення теорії й практики фінансового та 

управлінського обліку; набуття вмінь використання передового досвіду в галузі організації 

обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного законодавства та  досвіду зарубіжних 

країн. 

Компетентності:  

загальні (ЗК): 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

спеціальні (фахові) (СК): 

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування.  

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення 

у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 

рішення.  

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Програмні результати навчання:  
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на 

національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на 

підприємстві. 

Програма навчальної дисципліни:  
Тема 1. Становлення національної системи обліку 

Тема 2. Міжнародні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Тема 3. Фінансова звітність фірм, її зміст та порядок складання 

Тема 4. Облік грошових коштів та короткострокових фінансових інвестицій 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 

Тема 6. Облік довгострокових активів  

Тема 7. Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції).Консолідована звітність  

Тема 8. Облік та оцінка зобов’язань 

Тема 9. Облік власного капіталу 

Тема 10. Облік доходів, витрат та фінансових результатів 

Тема 11. Основи управлінського обліку 

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин 120 год  

Кількість кредитів 4,0  

Форма семестрового контролю залік 


