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АНОТАЦІЯ КУРСУ

 Облік у зарубіжних країнах (Accounting in foreign countries) – це сукупність

принципів, форм, прийомів, методів фінансового та управлінського обліку для

застосування в зарубіжних країнах

 Курс «Облік у зарубіжних країнах» допоможе засвоїти загальні основи та конкретні

прийоми обліку активів і пасивів підприємства згідно з міжнародними стандартами

обліку, сформувати систему знань щодо методів оцінки активів, зобов’язань та

капіталу підприємства, методику складання фінансової звітності відповідно до вимог

міжнародних стандартів, а також особливості організації бухгалтерського обліку в

облікових системах різних країн



МЕТА КУРСУ: надання здобувачам теоретичних знань і практичних навичок з

обліку у зарубіжних країнах з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних

стандартів бухгалтерського обліку

Компетентності Результати навчання

Здатність документувати, систематизувати,

групувати, відображати в регістрах та

узагальнювати облікову інформацію у

звітності для цілей ефективного управління

діяльністю суб’єкта господарювання

Розуміти особливості практики здійснення обліку,

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування

діяльності підприємств різних форм власності,

організаційно-правових форм господарювання та

видів економічної діяльності

Здатність застосовувати етичні принципи

під час виконання професійних обов’язків

Виконувати професійні функції з урахуванням

вимог соціальної відповідальності, трудової

дисципліни, вміти планувати та управляти часом

Здатність теоретично обґрунтовувати

методологію та методику облікової

політики підприємства та процедури її

вибору, складати розпорядчі документи

щодо організації обліку на підприємствах

Володіти методами формування, збору, обробки,

систематизації, групування, узагальнення облікової

інформації з формуванням різних типів звітності

підприємства для задоволення інформаційних

потреб основних груп користувачів



ИНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку

 Тема 2. Фінансова звітність

 Тема 3. Облік грошових коштів

 Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами

 Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів

 Тема 6. Облік довгострокових активів

 Тема 7. Облік фінансових вкладень і консолідована звітність

 Тема 8. Облік короткострокових зобов’язань

 Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань

 Тема 10. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах

 Тема 11. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в корпораціях


