
 

 

 



 
 



СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИЦПЛІНИ 

,,ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ”  

 

1. Опис  дисципліни ,,ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ” 
Дисципліна –  

 ,,ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ В 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ”   

Галузь знань, спеціальність,    

ступінь вищої освіти   

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5 Галузь знань  

07 Управління та 

адміністрування 

вибіркова дисципліна  

Кількість залікових модулів – 3 Спеціальність 071 „Облік і 

оподаткування” 

 

Рік підготовки  

Денна форма – 4 

Заочна форма – 4 

Семестр  

Денна форма – 8 

Заочна форма – 8 

Кількість змістових модулів – 2 Ступінь вищої освіти  -  

бакалавр 

Денна форма 

Лекції – 24 год. 

Практичні заняття – 16 год. 

Заочнаа форма 

Лекції – 8 год. 

Практичні заняття – 4 год. 

Загальна кількість годин  

Денна –  150 

Заочна – 150 

 Самостійна робота  

Денна форма – 108 год. (в т.ч. 

тренінг – 4 год.) 

Заочна форма – 138 год. 

Індивідуальна робота (КПІЗ) –    

 Денна форма – 2 год. 

Тижневих годин –    год., з них 

аудиторних – 3 год. 
 Вид підсумкового контролю – залік 

 

 

2. Мета й завдання дисципліни ,,ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ”  

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою вивчення даної дисципліни є 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. Сформувати у студентів 

цілісну систему теоретичних знань з курсу та можливість їх використання в практичній фаховій 

діяльності. 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення методів і організації ведення обліку і оподаткування у відповідності до 

міжнародних стандартів з використанням прогресивних форм. 

Завдання лекційних занять: 
В результаті проведення лекцій у відповідності з програмою та робочим планом студенти 

повинні знати структуру і зміст курсу, вміти знаходити зв’язок між темами курсу та іншими 

економічними дисциплінами, а також вміти правильно застосувати отримані знання щодо 
міжнародних правил обліку для вирішення практичних завдань.  

Завдання практичних занять: 

В результаті проведення практичних занять студенти повинні освоїти  засади організації та 
методології бухгалтерського обліку і оподаткування у відповідності до міжнародних стандартів, 

уміти відображати на рахунках бухгалтерського обліку економічний зміст господарських операцій; 

закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях. 

 

3. Програма навчальної дисципліни ,,ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ 

КРАЇНАХ” 

Змістовий модуль 1 Облік активів 

Тема 1. Загальна характеристика міжнародної системи обліку і звітності 

Світовий економічний розвиток та його вплив на побудову міжнародної системи обліку і звітності.  

Фактори, що визначають національні особливості бухгалтерських систем. 
Загальна характеристика бухгалтерських систем. 



Особливості організації обліку в різних країнах. Моделі обліку. 

Бухгалтерський облік та управління. Види бухгалтерського обліку. 
Регламентація обліку по міжнародних та європейських стандартах. 

Принципи обліку в зарубіжних країнах.  

Тема 2. Міжнародні системи планів рахунків бухгалтерського обліку 
Плани рахунків бухгалтерського обліку і загальні принципи їх побудови. 

Плани рахунків бухгалтерського обліку Європейського економічного товариства.  

Плани рахунків бухгалтерського обліку організації африканської єдності. 

Плани рахунків бухгалтерського обліку англосаксонської облікової системи. 

Тема 3. Облік і оподаткування довгострокових активів. Облік основного капіталу 

Суть основного капіталу.  

Облік нематеріальних активів.  
Облік природних ресурсів. 

Особливості оцінки основного капіталу.  

Способи обліку основних засобів.  

Облік затрат по експлуатації основних засобів.  
Методи нарахування амортизації основних засобів. 

Тема 4. Облік матеріальних запасів 

Завдання обліку товарно-матеріальних запасів.   
Оцінка матеріально-виробничих запасів. 

Методи аналітичного обліку матеріальних запасів.   

Особливості інвентаризації товарно-матеріальних запасів. 

Тема 5. Облік ліквідних активів та дебіторської заборгованості 

Облік грошових коштів. 

Облік короткотермінових інвестицій в цінні ліквідаційні активи. 

Загальний підхід до управління дебіторською заборгованістю. 
Облік рахунків до отримання.  

 Визнання дебіторської заборгованості.  

Оцінка дебіторської заборгованості (облік сумнівних боргів). 
Політика ліквідації дебіторської заборгованості. 

Облік векселів до отримання. 

Змістовий модуль 2 Облік зобов’язань та власного капіталу 

Тема 6. Облік і оподаткування заробітної плати та накладних витрат 

Облік заробітної плати і виплат робітникам і службовцям.  

Основні підходи до проблем оплати праці. 

Досвід матеріального стимулювання праці .  
Зарубіжний досвід застосування форм і систем зарплати. 

Форми і методи контролю за рівнем зарплати в країнах з ринковою економікою та в Україні.  

Облік та розподіл накладних витрат. 

Тема 7. Основи управлінського обліку. Облік витрат виробництва і калькулювання 

собівартості продукції  

Виробничі витрати і їх класифікація. 

Порядок і методи обліку виробничих витрат. 
Облік виробничих витрат по системі стандарт-кост. 

Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції по системі директ-костинг. 

Тема 8. Облік короткотермінових, довготермінових зобов’язань та власного капіталу 
Облік короткотермінових зобов’язань. 

Облік довготермінових зобов’язань. 

Облік власного капіталу. 

Тема 9. Фінансова звітність 

Структура і склад звітності фірм. 

Бухгалтерський баланс. 

Рахунок прибутків і збитків. 
Типи компаній і їх вплив на процес складання звітності. 

Методика і техніка складання консолідованої фінансової звітності. 

Тема 10. Особливості організації обліку та оподаткування у зарубіжних країнах  
Організаційно-методичні положення ведення обліку в країнах ЄС. 

Особливості оподаткування міжнародного бізнесу в країнах ЄС. 



Організаційно-концептуальні основи формування фінансової звітності в країнах ЄС. 

Бухгалтерське законодавство в Франції. 
Облік фінансових результатів та самофінансування фірми в Франції. 

Представлення бухгалтерських документів у Франції. 

Бухгалтерське регулювання у Данії та Німеччині. Облік витрат в Данії.  
Особливості організації обліку та оподаткування у Великобританії. Облік у Нідерландах.  

Облік у Греції. Бухгалтерські професії в Греції. Представлення бухгалтерських документів в Греції.  

Бухгалтерське регулювання в Ірландії. Бухгалтерські професії в Ірландії. Аудит в Ірландії.  

Облік в Італії. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії в Італії.  Представлення 
бухгалтерських звітних документів в Італії. 

Облік в Люксембурзі. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії в Люксембурзі. 

Юридичні основи бухгалтерської системи в Португалії. 
Бухгалтерські принципи в Іспанії. Бухгалтерське регулювання у Швеції та Бельгії. 

4. Структура залікового кредиту дисципліни ,,Облік і оподаткування в зарубіжних країнах” 
денна форма 

 Кількість годин 

Лекції Практи

чні 

заняття 

Самос

тійна 

робота 

Індивіду

альна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1 Облік активів  

Тема 1. Загальна характеристика 

міжнародної системи обліку і звітності 

1 1   Тестове 

опитування 

Тема 2. Міжнародні системи планів рахунків 
бухгалтерського обліку 

1 1   Тестове 
опитування 

Тема 3. Облік і оподаткування 

довгострокових активів. Облік основного 

капіталу 

6 4 24 2 Тестове 

опитування, 

рішення задач 

Тема 4. Облік матеріальних цінностей  2 2 10  Тестове опитуван-

ня, рішення задач 

 Тема 5. Облік ліквідних активів та 

дебіторської заборгованості 

2 1 10  Перевірка модуль-

них робіт  

Змістовий модуль 2  Облік зобов’язань та власного капіталу  

Тема 6. Облік і оподаткування заробітної 

плати та накладних витрат 

2 1 10  Тестове опитуван-

ня, рішення задач 

Тема 7. Основи управлінського обліку. Облік 

витрат виробництва і калькулювання 

собівартості продукції  

2 2 10  Тестове опитуван-

ня, рішення задач 

Тема 8. Облік короткотермінових, 

довготермінових зобов’язань та власного 

капіталу  

2 1 10  Тестове опитуван-

ня, рішення задач 

Тема 9. Фінансова звітність  2 1 10  Тестове 

опитування 

Тема 10. Особливості організації обліку та 
оподаткування у зарубіжних країнах 

4 2 20  Перевірка 
модульних робіт 

Тренінг   4   

Разом 24 16 108 2  

 

 

заочна форма навчання 
 Кількість годин 

Лекції Практи

чні 

заняття 

Самостій

на робота 

Індивідуа

льна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Тема 1. Загальна характеристика 

міжнародної системи обліку і звітності 

  10   

Тема 2. Міжнародні системи планів рахунків 

бухгалтерського обліку 

  10   

Тема 3. Облік і оподаткування 

довгострокових активів. Облік основного 

капіталу 

2 2 38   

Тема 4. Облік матеріальних цінностей  2 2 10   



 Тема 5. Облік ліквідних активів та 

дебіторської заборгованості 

2  10   

Тема 6. Облік і оподаткування заробітної 

плати та накладних витрат 

  10   

Тема 7. Основи управлінського обліку. Облік 

витрат виробництва і калькулювання 

собівартості продукції  

  10   

Тема 8. Облік короткотермінових, 

довготермінових зобов’язань та власного 

капіталу  

  10   

Тема 9. Фінансова звітність    10   

Тема 10. Особливості організації обліку та 

оподаткування у зарубіжних країнах 

2  20   

Разом 8 4 138 -  

 

5. Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1.  

Тема1. Загальна характеристика міжнародної системи обліку і звітності   
Мета: вивчення особливостей організації обліку в зарубіжних країнах  

Питання для обговорення: 

1.Світовий економічний розвиток та його вплив на побудову міжнародної системи обліку і звітності. 
2.Фактори, що визначають національні особливості бухгалтерських систем. 

3.Загальна характеристика бухгалтерських систем. 

4.Особливості організації обліку в різних країнах. Моделі обліку. 
5.Бухгалтерський облік та управління. Види бухгалтерського обліку. 

6.Регламентація обліку по міжнародних та європейських стандартах. 

7.Принципи обліку в зарубіжних країнах.  

Тема 2.Міжнародні системи планів рахунків бухгалтерського обліку  
Мета:вивчення особливостей формування планів рахунків бухгалтерського обліку в зарубіжних 

країнах. 

Питання для обговорення: 
1.Плани рахунків бухгалтерського обліку і загальні принципи їх побудови. 

2.Плани рахунків бухгалтерського обліку Європейського економічного товариства.  

3.Плани рахунків бухгалтерського обліку організації африканської єдності. 
4.Плани рахунків бухгалтерського обліку англосаксонської облікової системи. 

 

Практичне заняття 2-3.  

Тема3. Облік довгострокових активів. Облік основного капіталу 
Мета: вивчення особливостей організації обліку основного капіталу. 

Питання для обговорення: 

1.Суть основного капіталу.  
2.Облік нематеріальних активів.  

3.Облік природних ресурсів. 

4.Особливості оцінки основного капіталу.  

5.Способи обліку основних засобів.  
6.Облік затрат по експлуатації основних засобів.  

7.Методи нарахування амортизації основних засобів. 

 

Практичне заняття 4.  

Тема4. Облік матеріальних запасів  

Мета: вивчення особливостей організації обліку матеріальних запасів. 
1.Завдання обліку товарно-матеріальних запасів.   

2.Оцінка матеріально-виробничих запасів. 

3.Методи аналітичного обліку матеріальних запасів.   

4.Особливості інвентаризації товарно-матеріальних запасів. 

 

Практичне заняття 5. 

Тема 5. Облік ліквідних активів та дебіторської заборгованості  
Мета: вивчення особливостей організації обліку ліквідних активів та дебіторської 



заборгованості. 

Облік грошових коштів.  
Облік короткотермінових інвестицій в цінні ліквідаційні активи. 

Загальний підхід до управління дебіторською заборгованістю. 

Облік рахунків до отримання.  
 Визнання дебіторської заборгованості.  

Оцінка дебіторської заборгованості (облік сумнівних боргів). 

Політика ліквідації дебіторської заборгованості. 

Облік векселів до отримання. 

Тема 6. Облік і оподаткування заробітної плати та накладних витрат. 

Мета: вивчення особливостей організації обліку заробітної плати та накладних витрат. 

Облік заробітної плати і виплат робітникам і службовцям.  
Основні підходи до проблем оплати праці. 

Досвід матеріального стимулювання праці .  

Зарубіжний досвід застосування форм і систем зарплати. 

Форми і методи контролю за рівнем зарплати в країнах з ринковою економікою та в Україні.  
Облік та розподіл накладних витрат. 

 

Практичне заняття 6.  

Тема 7. Основи управлінського обліку. Облік витрат виробництва і калькулювання 

собівартості продукції  

Мета: вивчення особливостей організації обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості 
продукції. 

Виробничі витрати і їх класифікація. 

Порядок і методи обліку виробничих витрат. 

Облік виробничих витрат по системі стандарт-кост. 
Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції по системі директ-костинг.  

Тема 8. Облік короткотермінових, довготермінових зобов’язань та власного капіталу 

Мета: вивчення особливостей організації обліку короткотермінових, довготермінових зобов’язань та 
власного капіталу. 

Облік короткотермінових зобов’язань. 

Облік довготермінових зобов’язань. 
Облік власного капіталу. 

 

Практичне заняття 7.  

Тема 9. Фінансова звітність 
Мета: вивчення особливостей формування фінансової звітності 

Структура і склад звітності фірм. 

Бухгалтерський баланс. 
Рахунок прибутків і збитків. 

Типи компаній і їх вплив на процес складання звітності. 

Методика і техніка складання консолідованої фінансової звітності. 

 

Практичне заняття 8.  

Тема 10.Особливості організації обліку та оподаткування у зарубіжних країнах  
Мета: вивчення особливостей організації обліку в різних країнах світу 

Організаційно-методичні положення ведення обліку в країнах ЄС. 

Особливості оподаткування міжнародного бізнесу в країнах ЄС. 

Організаційно-концептуальні основи формування фінансової звітності в країнах ЄС. 
Бухгалтерське законодавство в Франції. 

Облік фінансових результатів та самофінансування фірми в Франції. 

Представлення бухгалтерських документів у Франції. 
Бухгалтерське регулювання у Данії та Німеччині. 

Облік витрат в Данії. 

Особливості організації обліку  та аудиту у Великобританії.  
Облік у Японії. Особливості організації аудиту в Японії. 

Облік у Нідерландах.  

Облік у Греції. Бухгалтерські професії в Греції. Представлення бухгалтерських документів в Греції.  



Бухгалтерське регулювання в Ірландії. Бухгалтерські професії в Ірландії. Аудит в Ірландії.  

Облік в Італії. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії в Італії.  Представлення 
бухгалтерських звітних документів в Італії. 

Облік в Люксембурзі. Бухгалтерське регулювання та бухгалтерські професії в Люксембурзі. 

Юридичні основи бухгалтерської системи в Португалії. 
Бухгалтерські принципи в Іспанії.  

Бухгалтерське регулювання у Швеції та Бельгії. 

 

6.Комплексне практичне індивідуальне завдання –  2 год. 
        Варіанти комплексного практичного індивідуального завдання  (КПІЗ) з дисципліни ,,Облік і 

оподаткування в зарубіжних країнах” виконується самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює усі 

основні теми дисципліни ,, Облік і оподаткування в зарубіжних країнах”. Метою виконання  КПІЗ  є 
оволодіння навичками ведення бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах. КПІЗ оформлюється у 

відповідності з встановленими вимогами. При виконанні та оформленні КПІЗ студент може 

використовувати комп’ютерну техніку. КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою. Виконання КПІЗ з 

одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни ,, Облік і оподаткування в 
зарубіжних країнах”. 

 

7. Самостійна робота  – 108 год. (138 год.) 
№ п/п Тематика Кількість 

годин 

1.  Загальна характеристика міжнародної системи обліку і звітності - (10) 

2. Міжнародні системи планів рахунків бухгалтерського обліку -(10) 

3. Облік довгострокових активів. Облік основного капіталу 24 (38) 

4. Облік матеріальних цінностей 10 (10) 

5. Облік ліквідних активів та дебіторської заборгованості 10 (10) 

6. Облік і оподаткування заробітної плати та накладних витрат 10 (10) 

7. Основи управлінського обліку. Облік витрат виробництва і калькулювання 
собівартості продукції  

10 (10) 

8. Облік короткотермінових, довготермінових зобов’язань та власного капіталу 10 (10) 

9. Фінансова звітність 10 (10) 

10. Особливості організації обліку та оподаткування у зарубіжних країнах 20 (20) 

 Тренінг 4(-) 

 Разом     108(138) 

 

8. Тренінг з дисципліни –  4  год. 
Тренінг 

Організація і проведення тренінгу. 

За даними облікової інформації  компанії ,,SUSS”, яка формує фінансову звітність в форматі МСФЗ 

(звітна дата – 31.12.2021 року) необхідно: 

1. Визначити фактичні витрати за договором за кожен рік 2019,  2020, 2021. 
2. Визначити фінансовий результат за договором. 

3. Скласти звіт про сукупний дохід за 2019,  2020, 2021 роки. 

Зробити висновки.          

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
В процесі вивчення дисципліни ,,Облік і оподаткування в зарубіжних країнах” 

використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів: 

− стандартизовані тести; 

− поточне опитування; 
− залікове модульне тестування та опитування; 

− оцінювання результатів КПІЗ; 

− ректорська контрольна робота; 
− інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
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: 

 



Заліковий  модуль 1 

(змістовий модуль 1) 

Заліковий модуль 2 (ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за 

КПІЗ) 

 

Разом 

30 % 40 % 30 % 100 % 

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). 

 

1.Тестові завдання (20 тестів по 

3 бали за тест – макс. 60 балів). 

 

2. Завдання 1 (задачі) макс. 40 

балів) 

 

 

 

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). 

 

 

Шкала оцінювання: 
За шкалою 

Університету 
За національною 

шкалою 
 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 добре В (дуже добре) 
75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
35–59 

незадовільно 
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер 

теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-10 

2 Індивідуальні завдання для самостійного виконання (електронний варіант) 1-10 

3. Завдання для самостійної роботи 1-10 

              

№                             Найменування Номер 

теми 

1. Мультимедійний проектор 1-10 

2. Проєкційний екран 1-10 

3. Програмне забезпечення: ОС Windows 1-10 

4. Інструменти Microsoft Office (Word; Excel; PowerPoint і т.і.) 1-10 

5. Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, 
Firefox) 

1-10 

6. Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення занять у режимі 

он-лайн (за необхідності) 

1-10 

7. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації дистанційного 
навчання (за необхідності) 

1-10 

8. Наявність доступу до мережі Інтернет 1-10 
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