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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є методологія бухгалтерського обліку, 

операції, що мають місце у фінансово-господарській діяльності товариств, компаній 

в зарубіжних країнах.  

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань і набуття 

практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах відповідно до МСБО. 

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: навчити студентів вміти використовувати 

передовий досвід зарубіжних країн у галузі організації обліку з урахуванням 

чинного українського законодавства. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  

бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Бухгалтерський 

облік (загальна теорія)», «Міжнародна економіка» та передує вивченню 

навчальних дисциплін «Звітність підприємств», «Облік і звітність в 

оподаткуванні», «Облік і контроль в системі оподаткування підприємства», 

«Облікова політика підприємницьких структур». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він 

повинен: 

а) знати: 

– пpинципи сучасної оpганізації обліку в заpубіжних кpаїнах;  

– склад і характеристику міжнародних бухгалтерських стандартів;  

– загальні методологічні основи побудови обліку у зарубіжних країнах;  

– сучасну техніку ведення обліку на підприємствах різних організаційно-

правових форм у зарубіжних країнах;  

– методи аналізу фінансового положення фірми за даними фінансової 

звітності, які застосовуються у зарубіжних країнах.  

б) уміти: 

– застосовувати методи обліку активів, капіталу та зобов’язань підприємств;  



– самостійно вирішувати проблемні питання у вiдповiдностi до Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку; 

– узагальнювати досвід організації ведення обліку в економічно-розвинених 

країнах;  

– пеpедбачити можливі фінансові наслідки упpавлінських pішень;  

– володіти сучасними методами підготовки облікових, упpавлінських та 

фінансових звітів. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1.    

 

Формування та функціонування національних і міжнародних 

систем обліку. 

Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація в різних країнах 

світу. 

Особливості обліку грошових коштів та короткострокових 

фінансових інвестицій (ліквідних активів) за кордоном. 

Міжнародна специфіка обліку розрахунків з дебіторами. 

Зарубіжний досвід обліку товарно-матеріальних запасів. 

Особливості обліку довгострокових активів на підприємствах 

зарубіжних країн. 

Облік фінансових інвестицій і консолідована звітність у 

міжнародному бізнесі. 

Облік короткострокових зобов'язань та його міжкраїнові 

відмінності. 

Зарубіжна практика обліку довгострокових зобов'язань.  

Облік власного капіталу та розподілу прибутку в зарубіжних 

корпораціях та партнерствах. 

Управлінський облік в зарубіжних країнах. 

Тема 2.    

 

Тема 3.    

 

Тема 4. 

Тема 5.    

Тема 6.    

 

Тема 7.    

 

Тема 8. 

 

Тема 9. 

Тема 10. 

 

Тема 11. 

 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту 

 Мова викладання: українська 

 Форми організації навчального процесу: лекції та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доц. Шот А.П.  
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