
Облік і оподаткування в зарубіжних країнах 
назва  дисципліни 

Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________ Семестр: ____7____ 
                                                                                            (вибіркова, нормативна ) 

Кількість кредитів___3,5_____лекції__32год.__Практичні_16год._____Лабраторні________ 

Самостійна робота______57год.____________ 

Лектор:   доц. Дутчак Ірина Богданівна, 

Результати навчання: 

      знати: принципові відмінності бухгалтерського обліку і оподаткування за кордоном і в 

Україні. Особливості організації обліку і оподаткування в різних країнах. 

       вміти: пояснити особливості моделей обліку і давати характеристику національних 

систем обліку зарубіжних країн; давати загальну характеристику міжнародним стандартам 

фінансової звітності, міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та системам 

оподаткування у зарубіжних країнах; формулювати мету складання фінансової звітності; 

вміти пояснити відмінності у вимогах до фінансових звітів, що складаються підприємствами 

США та в інших зарубіжних країнах. Застосовувати елементи методу бухгалтерського обліку 

для визнання і оцінки в обліку зарубіжних країн довгострокових активів, запасів товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і дебіторської заборгованості, власного капіталу 

(на прикладі США); перекладати на англійську мову основні терміни по обліку 

довгострокових активів, запасів товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, 

дебіторської заборгованості і власного капіталу; давати загальну характеристику структури 

балансу і звіту про фінансові результати у Великобританії. Коментувати засади оцінки 

статей звітності іноземною мовою (англійською) і заповнювати Баланс і Звіт про фінансові 

результати за формами звітності країн, що розглядаються протягом вивчення дисципліни. 

          Анотація  навчальної   дисципліни:  

          Метою вивчення дисципліни «Облік і оподаткування в зарубіжних країнах» є 

розкриття теоретичних основи та методологічних аспектів обліку і оподаткування в 

зарубіжних країнах крізь комплексну характеристику методики обліку господарської 

діяльності підприємств та порядку складання звітності суб’єктів господарювання юридичних 

осіб. 

     Програмні питання даної дисципліни покликані надати знання студентам з оцінки статей, 

формування показників та складання фінансової звітності в зарубіжних країнах згідно 

МСБО. 

     Кожен слухач по закінченню курсу повинен: оволодіти методикою облікового процесу;  

засвоїти принципові відмінності бухгалтерського обліку і оподаткування за кордоном і в 

Україні;  засвоїти особливості організації обліку і звітності в різних країнах; оволодіти 

методикою обліку активів, зобов’язань і власного капіталу у зарубіжних країнах на прикладі 

США; оволодіти теоретичними підходами до оцінки активних статей Балансу у США і 

Великобританії, давати їх коротку характеристику; навчитись використовувати 

інструментарій МСБО для оцінки статей фінансової звітності,  їх відображення та 

систематизації інформації про них у фінансовій звітності підприємств різних країн. 

 

Форми та  методи навчання: __лекції, практичні, консультації, самостійна робота_ 

Форма  звітності: __________залік____________________________ 

Мова навчання:           українська   

Спеціальність (спеціалізація): 071 «Облік і оподаткування» 

Спеціалізація: Облік, аудит і оподаткування 071(О) 

Курс четвертий, бакалавр 

 

Розглянуто  на  засіданні кафедри «31» серпня 2020 р.      Протокол №__1____   

Завідувач кафедри            ____________________         проф. Ковалюк О.М.__  
                                                                                                           (підпис) 


