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Опис дисципліни 
 

Необхідність вивчення курсу ,,Облік і оподаткування в зарубіжних країнах”  зумовлена доцільністю 

набуття студентами навичок відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, 

формуванням цілісної системи теоретичних основ організації бухгалтерського обліку і оподаткування у 
зарубіжних країнах та методики облікового процес, отриманням теоретичних знань щодо адаптації 

міжнародної облікової практики у вітчизняну. 

Дисципліна ,,Облік і оподаткування в зарубіжних країнах” спрямована на формування у студентів 
теоретичних знань про засади  організації обліку, оподаткування і звітності в зарубіжних країнах згідно 

міжнародних стандартів з метою використання їх прогресивних елементів на підприємствах України.  
 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

1 / 1 Тема 1. Загальна 

характеристика 

міжнародної системи 
обліку і звітності 

Вивчити суть та значення міжнародної системи 

обліку і звітності з урахуванням загальноприйнятих 

принципів, які є характерними для облікових систем 
різних країн. Проводити порівняльну характеристику 

обліку і оподаткування у різних країнах. Вивчити 

фактори, що визначають національні особливості 
бухгалтерських систем. Аналізувати розвиток систем 

і моделей бухгалтерського обліку на національному 

та міжнаціональному рівнях з урахуванням 

професійного світогляду 

Тести, 

питання  
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1 / 1 Тема 2. Міжнародні 
системи планів рахунків 

бухгалтерського обліку 

Вивчити особливості формування планів рахунків 
бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах. 

Володіти теоретичними знаннями щодо адаптації 

міжнародної системи планів бухгалтерського обліку 

у вітчизняну практику обліку  

Тести, 
питання 

6 / 4 Тема 3. Облік і 

оподаткування 
довгострокових активів. 

Облік основного 

капіталу 

Засвоїти загальні методологічні основи побудови 

бухгалтерського обліку і оподаткування основних 
засобів, природних ресурсів, нематеріальних активів  

та інших активів у відповідності до міжнародної 

облікової практики  

Задачі, 

тести, 
питання 

2 / 2 Тема 4. Облік 

матеріальних запасів 

Проводити аналіз особливостей обліку і 

оподаткування запасів. Вивчити методи 

аналітичного обліку матеріальних запасів та 
особливості проведення інвентаризації в зарубіжних 

країнах 

Задачі, 

тести, 

питання 

2 / 1 Тема 5. Облік ліквідних 
активів та дебіторської 

заборгованості 

Вивчити особливості організації обліку ліквідних 
активів та дебіторської заборгованості в зарубіжних 

країнах і зіставити з подібними положеннями в 

нашій країні. Використовувати загальні підходи до 
управління дебіторською заборгованістю в 

українській обліковій практиці  

Задачі, 
тести, 

питання 

2 / 1 Тема 6. Облік і 
оподаткування 

заробітної плати та 

накладних витрат 

Виявляти та засвоїти особливості обліку та 
оподаткування заробітної плати, зарубіжний досвід 

застосування форм і систем зарплати, форми і 

методи контролю за рівнем зарплати в різних країнах  

Задачі, 
тести, 

питання 

2 / 2 Тема 7. Основи 

управлінського обліку. 

Облік витрат 
виробництва і 

калькулювання 

собівартості продукції 

Володіти практичними навичками ведення 

управлінського обліку. Засвоїти  засади організації 

та методології бухгалтерського обліку витрат 
виробництва і калькулювання собівартості продукції 

Задачі, 

тести, 

питання 

2 / 1 Тема 8. Облік 

короткотермінових, 

довготермінових 
зобов’язань та власного 

капіталу 

Засвоїти  особливосі обліку короткотермінових, 

довготермінових зобов’язань та власного капіталу в 

зарубіжних країнах 

 

Задачі, 

тести, 

питання 

2 / 1 Тема 9. Фінансова 

звітність 

Проводити аналіз і вивчити особливості формування  

фінансової звітності. Засвоїти як впливає тип 

компанії на процес складання звітності. Оволодіти 
теоретичними підходами до оцінки статей Балансу у 

США та в інших зарубіжних країнах, давати їх 

коротку характеристику; навчитись використовувати 

інструментарій МСБО для оцінки статей фінансової 
звітності, відображення та систематизації інформації 

Задачі, 

тести, 

питання 
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про них у фінансовій звітності підприємств різних 
країн. Вміти пояснити відмінності у вимогах до 

фінансових звітів, що складаються підприємствами 

США та в інших зарубіжних країнах 

4/2 Тема 10. Особливості 

організації обліку та 

оподаткування у 
зарубіжних країнах 

Вивчити особливості організації обліку та 

оподаткування в окремих країн світу, сучасні 

тенденції оподаткування та реформування 
податкових систем в умовах економічної інтеграції. 

Засвоїти принципові відмінності бухгалтерського 

обліку і оподаткування за кордоном і в Україні. 

Аналізувати положення основних законодавчих та 
нормативних актів, якими регламентується питання 

обліку у зарубіжних країнах.  

Задачі, 

тести, 

питання 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з використанням платформ Zoom і 

Moodle. 

Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Облік і оподаткування в зарубіжних країнах»  

визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту: 

Види оцінювання % від остаточної 
оцінки 

Модуль 1  (теми 1-5)  
 1.Усне опитування під час заняття (5 тем по 2 балів=10 балів). 

2. Тестові завдання (30 тестів по 3 бали за тест – макс. 90 балів). 

30 

Модуль 2 (теми 1-10)  

1.Тестові завдання (20 тестів по 3 бали за тест – макс. 60 балів). 

2. Завдання 1 макс. (задачі) 40 балів) 

40 

Модуль 3 (теми 1-10) (підсумкова оцінка за комплексне практичне 

індивідуальне завдання, враховуючи поточне опитування та виконання 

завдань під час тренінгу) 
1.Написання та захист КПІЗ=80 балів. 

2.Виконання завдань під час тренінгу =10 балів 

3.Усне опитування під час заняття (5 тем по 2 балів=10 балів). 

30 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторим курсом 

http://dx.doi.org/%2010.%2014807/ijmp.v11i9.1440.%20Web
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16393281131495694990&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=16393281131495694990&btnI=1&hl=uk
https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1900
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