
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Інститут економіки та фінансів 

Вибіркова дисципліна  

кафедри аудиту, аналізу та оподаткування 

МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ  

ТА АУДИТУ 



МІЖНАРОДНІ 

СИСТЕМИ ОБЛІКУ І 

ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТУ 

Обсяг – 4 

кредити, 120 

годин, у т. ч. 

лекцій – 30 

год., практичні 

заняття – 28 

год., 

самостійна 

робота – 62 

год. 

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх фахівців 

базових теоретичних знань і набуття практичних навичок з 

міжнародних систем обліку і звітності та аудиту й використання 

міжнародних стандартів фінансової звітності і міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг 

Предметом вивчення 
дисципліни є принципи, 

організація і методика обліку, 
звітності та аудиту 

господарської діяльності згідно 

міжнародних стандартів 

Підсумкова форма 

контролю – екзамен 

 

Період 

навчання – 

2 курс, 1 

семестр 



Вивчення дисципліни додатково сприяє 

формуванню студентом таких компетентностей: 

 

 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  Здійснювати 

зовнішній та внутрішній 

контроль діяльності 

підприємства та 

дотримання ним 

законодавства з 

бухгалтерського обліку і 

оподаткування 

 застосовувати 

методики проведення 

аудиту й послуг з 

надання впевненості 

 демонструвати 

розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого 

розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави 

 здатність 

застосовувати етичні 

принципи під час 

виконання професійних 

обов’язків 

 здійснювати облікові 

процедури із 

застосуванням 

спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп'ютерних технологій 



Тематичний план 

дисципліни  

 Загальноприйняті 

принципи і системи 

обліку 

 Концептуальні 

характеристики та 

організація аудиту у 

зарубіжних країнах 

 Фінансова 

звітність, її зміст, 

інтерпретація та 

аудит 

 Облік і аудит 

грошових коштів 

та розрахунків з 

дебіторами 

 Облік і аудит 

товарно-

матеріальних 

запасів 

 Облік і аудит 

довгострокових 

активів 

 Облік і аудит 

фінансових інвестицій 

та консолідована 

звітність 

 Облік і аудит 

зобов’язань 

 Облік і аудит 

власного капіталу 

та розподілу 

прибутку 

 Особливості 

бухгалтерського 

обліку та аудиту в 

різних країнах світу 



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 


