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ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Тип

дисципліна професійної та практичної підготовки за
вибором студента
Код
К-42
Семестр
6
Загальна кількість кредитів/годин 3 кр. / 90 год.
Форма контролю
Залік
Викладач
к.е.н., доцент Гевлич Л.Л.
Необхідні обов’язкові попередні
«Політична економія», «Мікроекономіка», «Економіка
та супутні навчальні дисципліни
підприємства», «Бухгалтерський облік», «Міжнародні
економічні відносини», «Фінансовий облік 1»,
«Фінансовий облік 2»
Місце у структурно-логічній схемі К-42 Облік у зарубіжних країнах викладається на
третьому році навчання бакалавріату
Форми навчання
лекції, практичні заняття, самостійна робота,
індивідуальна робота, модульна контрольна робота
Критерії оцінювання
поточний контроль 60 балів: організаційно-навчальна
робота 25 б., самостійна робота 10 б., індивідуальна
робота 10 б., модульна контрольна робота 15 б.;
підсумковий контроль: наукова робота або екзамен або
індивідуальне творче завдання 40 балів.
Мова викладання
українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сучасні зарубіжні облікові концепції. Регламентоване і професійне регулювання
обліку. Національні системи розвинених країн світу. Особливості облікових процедур в
розвинених країнах світу. План рахунків як концептуальна схема інформаційної системи
бухгалтерського обліку. Склад фінансової звітності за міжнародними та європейськими
регламентами. Консолідована звітність. Проблеми обліку необоротних активів у найбільш
впливових національних облікових системах. Управління запасами в розвинених країнах
світу. Особливості обліку власного капіталу та зобов’язань. Основи управлінського обліку в
зарубіжних країнах.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причиннонаслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних
рівнях економічних систем (ПРН-1).
Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та
розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3).
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування господарської діяльності підприємств (ПРН-5).
Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу,
контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних
форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної

діяльності (ПРН-6).
Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах
господарювання (ПРН-12).
Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14).
Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і
відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу
до індивідуального та культурного різноманіття (ПРН-16).
Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку з урахуванням
професійного світогляду (ПРН-17).
Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку,
контролю, аудиту (ПРН-21).
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Тип

дисципліна професійної та практичної підготовки за
вибором студента
Код
К-42
Семестр
6
Загальна кількість кредитів/годин 3 кр. / 90 год.
Форма контролю
Залік
Викладач
к.е.н., доцент Гевлич Л.Л.
Необхідні обов’язкові попередні
«Політична економія», «Мікроекономіка», «Економіка
та супутні навчальні дисципліни
підприємства», «Бухгалтерський облік», «Міжнародні
економічні відносини», «Фінансовий облік 1»,
«Фінансовий облік 2»
Місце у структурно-логічній схемі К-42 Міжнародні стандарти фінансової звітності
викладається на третьому році навчання бакалавріату
Форми навчання
лекції, практичні заняття, самостійна робота,
індивідуальна робота, модульна контрольна робота
Критерії оцінювання
поточний контроль 60 балів: організаційно-навчальна
робота 25 б., самостійна робота 10 б., індивідуальна
робота 10 б., модульна контрольна робота 15 б.;
підсумковий контроль: наукова робота або екзамен або
індивідуальне творче завдання 40 балів.
Мова викладання
українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сутність і концептуальна основа Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ). Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності та адаптація вітчизняної
системи обліку і звітності до міжнародних вимог. Облік активів, зобов’язань та інструментів
капіталу. Облік доходів, витрат і податків на прибуток. Вплив коливань курсів валют.
Особливості застосування МСФЗ в окремих галузях і сферах діяльності. Загальні вимоги до
фінансової звітності. Участь в інших підприємствах і консолідована звітність.

Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причиннонаслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних
рівнях економічних систем (ПРН-1).
Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та
розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3).
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування господарської діяльності підприємств (ПРН-5).
Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу,
контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних
форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної
діяльності (ПРН-6).
Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах
господарювання (ПРН-12).
Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14).
Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і
відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу
до індивідуального та культурного різноманіття (ПРН-16).
Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку з урахуванням
професійного світогляду (ПРН-17).
Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку,
контролю, аудиту (ПРН-21).

