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Інститут економіки та фінансів 

 

 
Вибіркова дисципліна 

кафедри аудиту, аналізу та оподаткування 

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 



ОБЛІК У 

ЗАРУБІЖНИХ  

КРАЇНАХ 

Обсяг – 4 

кредити, 120  

годин, у т. ч.  

лекцій – 30 

год., практичні  

заняття – 30 

год.,  

самостійна  

робота – 60  

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 до 

відображення 

відомостей  про 

господарські 

операції  суб’єктів 

господарювання  у 

фінансовому та  

управлінському 

обліку, їх  

систематизації, 

узагальнення у 

звітності  та 

інтерпретації для  

задоволення  

інформаційних 

потреб 

осіб, що 

приймають  

рішення 

здатність 

застосовувати  та 

формувати 

інформаційну 

підтримку управління 

підприємством з 

використанням 

сучасного  

інструментарію здатність 

здійснення  обліку 

із застосуванням 

спеціалізованих  

інформаційних 

систем і  

комп'ютерних 

технологій 



Тематичний 

план  

дисципліни 

 Міжнародна 

система  обліку, 

етапи її 

становлення і 

принципи 

побудови 

 Фінансова 

звітність, її  зміст 

та інтерпретація 

 Міжнаро

дні  

стандарт

и 

фінансової 

звітності 
 Технологія 

облікового  

процесу в 

зарубіжних 

країнах 

 Облік 

товарно- 

матеріальн

их  

запасів 
 Облік 

грошових 

коштів 

 Облік 

короткостроко

вих  

зобов'язань 

 Облік 

розрахункі

в з  

дебіторам

и 

 Облік 

довгостроко

вих  

активів 

 Основні 

концепції та  

основи 

організації  

управлінського 

обліку 

 Облік 

довгострокових 

зобов'язань 

Облік власного  

капіталу і 

розподілу 

прибутку 

 Облік 

фінансових  

інвестицій 

та 

консолідов

ана  

звітність 

 Методи обліку 

витрат в  системі 

виробничого  

обліку та 

прийняття  

управлінських 

рішень 



Робоча  
програма  
навчальн

ої  
дисциплі

ни 
Методичні 
вказівки і  
завдання 

для  
поточного 

та  
підсумков

ого  
контролю 

Лекційн
ий 
матеріа
л 

Дистанційн
ий 

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 


