
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Інститут економіки та фінансів 

Вибіркова дисципліна  

кафедри аудиту, аналізу та оподаткування 

ОБЛІКУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 



 ОБЛІКУ У 

ЗАРУБІЖНИХ 

КРАЇНАХ 

Обсяг – 5 

кредитів, 150 

годин, у т. ч. 

лекцій – 30 

год., практичні 

заняття – 30 

год., 

самостійна 

робота – 90 

год. 

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх 
фахівців базових теоретичних знань і набуття практичних 

навичок з фінансового та управлінського обліку у 

зарубіжних країнах і використання міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Предметом вивчення дисципліни  

є принципи, організація і 

методика фінансового та 

управлінського обліку 

господарської діяльності й 

формування звітності у 

зарубіжних країнах 

Підсумкова форма 

контролю – залік 

 

Період 

навчання – 

3 курс, 5 

семестр 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 

формуванню студентом таких компетентностей: 

 

 здатність використання 

комп'ютерних технологій обробки 

даних та сучасних джерел 

економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації 

для формування інформаційної 

бази, підготовки аналітичних звітів 

по підприємству, галузі 

 встановлення стійких контактів, 

погодження інтересів, формування 

конструктивного партнерства та 

налагодження паритетного 

співробітництва у системі міжособистісних 

та міжорганізаційних економічних відносин 

на засадах нормативно-правового 

регулювання 

 здатність самостійної 

ідентифікації проблем 

економічного характеру, 

обґрунтування заходів для 

вирішення конкретних 

ситуацій 

   здатність формувати варіанти 

управлінських рішень на 

основі використання 

аналітичного та методичного 

інструментарію, 

обґрунтовувати їх вибір за 

критеріями економічної 

ефективності 



Тематичний план 

дисципліни  

 Міжнародна система 

обліку, етапи її 

становлення і принципи 

побудови 

 Фінансова звітність, її 

зміст та інтерпретація 

 Міжнародні 

стандарти 

фінансової звітності 

 Технологія облікового 

процесу в зарубіжних 

країнах 

 Облік товарно-

матеріальних 

запасів 

 Облік грошових 

коштів 

 Облік 

короткострокових 

зобов'язань  

 Облік 

розрахунків з 

дебіторами 

 Облік 

довгострокових 

активів 

 Основні концепції та 

основи організації 

управлінського 

обліку 

 Облік довгострокових 

зобов'язань 

 Облік власного 

капіталу і розподілу 

прибутку 

 Облік фінансових  

інвестицій та 

консолідована 

звітність 

 Методи обліку витрат в 

системі виробничого 

обліку та прийняття 

управлінських рішень 



Робоча 
програма 

навчальної 
дисципліни 

Методичні 
вказівки і 

завдання для 
поточного та 
підсумкового 

контролю 

Лекційний 
матеріал 

Дистанційний 
курс 

Методичні вказівки  
і завдання до 
практичних 

(семінарських) 
занять та 

самостійної роботи 



  

 Д. е. н., професор Воронко Р. М. 

Кадрове забезпечення 



Ми чекаємо на вас 


