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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей
щодо організації обліку в зарубіжних країнах і його методології, практичних
навичок ведення обліку та складання звітності зарубіжними компаніями.
2. Завдання: ознайомлення з загальноприйнятими принципами та
стандартами обліку в міжнародній практиці, порядком складання і подання
фінансової звітності зарубіжними компаніями; дослідження методики обліку
грошових коштів, короткострокових і довгострокових зобов’язань, власного
капіталу компанії, товарно - матеріальних цінностей та розрахунків з дебіторами;
ознайомлення з основами управлінського обліку.
3.
Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни:
знання і розуміння:
знання теоретичних аспектів обліку в зарубіжних країнах, а саме: сутності,
завдань і функцій, а також основних принципів його побудови;
знання нормативно - правових документів, що регламентують облік у
зарубіжних країнах;
знання основних принципів бухгалтерського, фінансового й управлінського
обліку, прийнятих у зарубіжних країнах;
знання Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ);
розуміння методики відображення господарських операцій в системі обліку
зарубіжних країн.
застосування знань і розумінь:
уміння застосовувати теоретичні знання з обліку в зарубіжних країнах у
практичній діяльності;
уміння використовувати МСФЗ при розв'язанні практичних задач;
уміння вирішувати завдання з фінансового обліку, враховуючи його
особливості в різних країнах;
уміння вести документообіг господарських операцій в системі обліку
зарубіжних країн;
уміння складати фінансові звіти за різними методами, прийнятими за
кордоном;
уміння організовувати професійну діяльність компанії за кордоном;
уміння формулювати пропозиції з підвищення ефективності діяльності
компанії.

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні аспекти фінансового обліку
і звітності в зарубіжних країнах
Тема 1. Міжнародні принципи і системи обліку
Тема 2 Фінансова звітність: її зміст та інтерпретація
Тема 3. Облік грошових коштів
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами в зарубіжних країнах
Змістовий модуль 2. Порядок обліку власного капіталу, активів і
зобов’язань в зарубіжних компаніях
Тема 5. Облік товарно - матеріальних запасів
Тема 6. Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань
Тема 7. Облік власного капіталу і розподіл прибутку в компанії
Тема 8. Основи управлінського обліку
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