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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування системи теоретичних знань і 

практичних навиків ведення обліку у зарубіжних країнах. Дослідження зарубіжного досвіду 

організації та основ методології бухгалтерського обліку. Аналіз системних класифікаційних 

характеристик обліку в різних країнах світу, відображення принципових відмінностей в 

постановці бухгалтерського обліку за кордоном і в Україні. Забезпечення наукового 

дослідження організації обліку в зарубіжних країнах з метою запозичення досвіду для 

вітчизняних суб’єктів підприємництва. 

 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- засвоєння загальних основ та конкретних прийомів обліку активів і пасивів 

підприємства згідно з міжнародними стандартами обліку; 

- формування системи знань щодо методів оцінки активів, зобов’язань та капіталу 

підприємства у зарубіжних країнах; 

- засвоєння методики складання фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних 

стандартів обліку та звітності; 

- вивчення особливостей організації бухгалтерського обліку в облікових системах 

різних країн світу.  

 

Програмні результати навчання:  

- уміння застосовувати конкретні прийоми обліку активів і пасивів підприємства згідно 

з міжнародними стандартами обліку; 

- уміння здійснювати оцінку активів, зобов’язань та капіталу підприємства у 

зарубіжних країнах; 

- уміння застосовувати різні методики складання фінансової звітності відповідно до 

вимог міжнародних стандартів обліку та звітності і внутрішніх стандартів окремих країн; 

- уміння вирізняти особливості організації бухгалтерського обліку в облікових 

системах різних країн світу. 

 

Короткий зміст курсу: 

Сутність, принципи й особливості обліку в зарубіжних країнах. Функціонування 

міжнародних систем обліку та звітності, їх види. Характеристика національних систем 

бухгалтерського обліку, особливості організації обліку в різних країнах світу. Сутність, 

значення та застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Міжнародні 

організації з питань нормативного регулювання і контролю обліку. Особливості форм та 

елементів фінансової звітності в зарубіжних країнах, її призначення та порядок складання і 

подання. Користувачі фінансової звітності на міжнародному рівні. Методика складання 

бухгалтерського балансу за горизонтальним та вертикальним методом, звіту про прибутки та 

збитки,  звіту про рух грошових коштів та звіту про зміни у власному капіталі. 

Бухгалтерський облік, міжнародна система бухгалтерського обліку, Комітет з 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку, національні системи бухгалтерського обліку, організація обліку в зарубіжних 

країнах, принципи обліку, фінансовий та управлінський облік. 

 


