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Силабус курсу «Облікові і податкові системи зарубіжних країн» 

2021-2022 навчального року 

 

 

Назва курсу  Облікові і податкові системи зарубіжних країн  
Адреса викладання 

курсу 

Економічний факультет,  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

79008 м. Львів, проспект Свободи, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

07 «Управлінні та адміністрування» 

071 «Облік і оподаткування» 

Викладачі курсу Дутчак Ірина Богданівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і 

аудиту 

Контактна інформація 

викладачів 

https://econom.lnu.edu.ua/employee/dutchak-i-b 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Skype або 

подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 

писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб розуміти інформаційне та правове 

забезпечення функціонування облікових і податкових систем у 

зарубіжних країнах. Тому у курсі представлено огляд загальних 

принципів організації податкових систем,  організації і ведення 

обліку згідно міжнародних стандартів, а також процесів та 

інструментів, які потрібні для складання та інтерпретації даних 

фінансової звітності різних країнах.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Облікові і податкові системи зарубіжних країн» є 

вибірковою навчальною дисципліною з спеціальності «Облік і 

оподаткування», у 7 семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «Облікові і податкові системи 

зарубіжних країн» є формування базових знань у студентів що 

розвитку облікових систем і систем оподаткування у зарубіжних 

країнах; вміння правильно застосовувати теоретичні знання щодо 

міжнародних правил обліку на практиці, професійно 

використовувати в роботі міжнародні стандарти фінансової звітності, 

а також надання майбутнім фахівцям ґрунтовних навиків володіння 

організаційними і методичними нормами міжнародної практики 

оподаткування. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1.Андрущенко В. Л., Варналій З. С., Прокопенко І. А., Тучак Т. В. 

Податкові системи зарубіжних країн : навч. посіб. К.: Кондор-

Видавництво, 2012. 222 с 

2.Дергачова В.В. Облік у зарубіжних країнах [Текст]: навч. посіб. 

В.В. Дергачова, Н.Є. Скоробогатова, Л.М. Шик. К.: НТУУ «КПІ», 

2011, 257 с.: іл. Бібліогр.: с. 255 – 257.  

3. Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. Податкові системи зарубіжних 

https://maps.google.com/maps?q=79008%2B%D0%BC.%2B%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2C%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%2B%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%2C%2B18


країн: Навч. Посібник, К.: МАУП, 2004, 208 с. 

4.Литвин Н.Б. Облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. К.: Атіка, 

2007, 208с. 

Додаткова література:  

1.Акімова Н.С. Облік в зарубіжних країнах: навчальний посібник. 

Н.С. Акімова., А.П. Грінько, О.В. Топоркова, Т. А. Наумова, 

Н.С.Ковалевська, Л. О. Кирильєва, В. В. Янчев. Х.: ХДУХТ, 2016, 

288 с.  

2.Бондар М.І. Облік у зарубіжних країнах: Підручник. / М.І. Бондар, 

В.В. Дубовая, В.О. Онищенко. ПолтНТУ-КНЕУ-ПолтНТУ,2014, 572с.  

3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова 

звітність за міжнародними стандартами: Практичний посібник. 

Харків: Фактор, 2013, 1000 с.  

4. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних 

країнах: Навч. посіб. К.: Знання, 2006, 311 с. (Вища освіта ХХІ 

століття). 

5.Облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. Л.А. Янковська, 

З.Б. Живко, І.І. Стеців, Ж.В. Семчук, М.О. Живко, В.М. 

Мельникович. «Магнолія 2006», 2013, 484 с.  

6.Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах: підручник. В.О. 

Онищенко, М.І. Бондар, В.В. Дубовая, К.: «Центр учбової 

літератури», 2015, 576 с. 

7. Інформаційні ресурси:  

https://i.factor.ua/ukr/journals/  

http://vobu.ua/ukr/ 

https://buhgalter911.com/  

Тривалість курсу 105 год. 

 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин 

практичних занять та 57 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

      знати: принципові відмінності бухгалтерського обліку і 

оподаткування за кордоном і в Україні. Принципи функціонування 

податкових і облікових систем в різних країнах. 

       вміти: пояснити особливості моделей обліку і давати 

характеристику національних систем обліку зарубіжних країн; давати 

загальну характеристику податковим системам зарубіжних країн. 

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; коментувати засади 

оцінки статей звітності іноземною мовою; давати характеристику  

податкових систем зарубіжних  країн, що розглядаються протягом 

вивчення дисципліни; визначати сферу застосування міжнародних 

стандартів обліку. 

Ключові слова Зарубіжні країни, система обліку, система оподаткування, 

міжнародні стандарти, бухгалтерський облік, фінансова звітність 

 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми СХЕМА КУРСУ 

 

https://i.factor.ua/ukr/journals/
http://vobu.ua/ukr/
https://buhgalter911.com/


СХЕМА КУРСУ 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год. 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 5 6 

1/ 

2 год. 

Тема: Теоретичні і методичні засади 

організації облікових і податкових систем 

світу. 

1.Податкова система та її місце у фінансовій 

системі держави. 

2.Елементи системи оподаткування в 

обліковій системі. 

3.Класифікація податкових платежів для 

потреб обліку. 

4.Порядок і способи сплати податкових 

платежів. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

2/ 

2 год. 

Тема: Загальні особливості розвитку 

податкових систем зарубіжних країн. 

1.Напрями економічної концепції теорії 

податків. 

2.Податкова політика підприємств різних 

країн світу. 

3.Державне регулювання податкових систем 

зарубіжних країн. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

2/ 

2 год. 

Тема: Теоретичні і методичні засади 

організації облікових і податкових систем 

світу. 

Тема: Загальні особливості розвитку 

податкових систем зарубіжних країн. 

Практична [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

3/ 

2 год. 

Тема: Податкові системи країн СНД. 

1.Податкова система Грузії. 

2.Податкова система Естонської Республіки. 

3.Податкова система Казахстану. 

4.Податкова система Латвійської Республіки. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

4/ 

2 год. 

Тема: Податкові системи країн Європи. 

1.Податкова система Сполученого 

Королівства Великобританії. 

2. Податкова система Французької Республіки. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

4/ 

2 год. 

Тема: Податкові системи країн СНД. 

Тема: Податкові системи країн Європи. 

Практична [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

реферати 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

5/ 

2 год. 

Тема: Податкові системи країн Європи. 

1.Податкова система Республіки Німеччина. 

2.Податкова система Італійської Республіки. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

6/ 

2 год. 

Тема: Податкові системи країн Європи. 

1.Податкова система Республіки Кіпр. 

2.Податкова система Республіки Польща. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

6/ 

2 год. 

Тема: Податкові системи країн Європи. 

1.Податкова система Республіки Німеччина. 

2.Податкова система Італійської Республіки. 

3.Податкова система Республіки Кіпр. 

4.Податкова система Республіки Польща. 

Практична [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

реферати 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



7/ 

2 год. 

Тема: податкові системи країн Азії. 

1.Податкова система Японії 

2.Податкова система  Держави Ізраїль. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

8/ 

2 год. 

Тема: податкові системи країн Америки. 

1.Податкова система США. 

2.Податкова система Канади. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

8/ 

2 год. 

Тема: податкові системи країн Азії. 

Тема: податкові системи країн Америки. 

Практична [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

реферати 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

9/ 

2год. 

Тема: Фактори, що визначають національні 

особливості бухгалтерських систем. 

1.Класифікація факторів, що визначають 

національні особливості бухгалтерських 

систем. 

2.Характеристика факторів, що визначають 

національні особливості бухгалтерських 

систем . 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

10/ 

2год. 

Тема: Класифікація і загальна характеристика 

національних систем обліку зарубіжних країн. 

Моделі обліку. 

1.Моделі обліку зарубіжних країн, їх 

класифікація. 

2.характеристика моделей обліку зарубіжних 

країн. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

10/ 

2год. 

Тема: Фактори, що визначають національні 

особливості бухгалтерських систем. 

Тема: Класифікація і загальна характеристика 

національних систем обліку зарубіжних країн. 

Моделі обліку. 

Практична [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

11/ 

2год. 

Тема: Поняття і види стандартів 

бухгалтерського обліку. 

1.Види облікових стандартів. 

2.Структура стандартів обліку. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

12/ 

2год. 

Тема: Загальна характеристика національних 

стандартів обліку у США. 

1.Історія становлення системи регулювання 

обліку у США. 

2.Поняття US GAAP. 

3.Ієрархія системи загальноприйнятих 

принципів обліку США (A-D US GAAP). 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

12/ 

2год. 

Тема: Поняття і види стандартів 

бухгалтерського обліку. 

Тема: Загальна характеристика національних 

стандартів обліку у США. 

Практична [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

13/ 

2год. 

Тема: Регламентація обліку за міжнародними 

бухгалтерськими стандартами (МБС-IAS). 

Загальна характеристика міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ-IFRS). 

1. Регламентація обліку за міжнародними 

бухгалтерськими стандартами (МБС-IAS). 

2. Загальна характеристика міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ-IFRS). 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

14/ 

2год. 

Тема: Концептуальні основи бухгалтерського 

обліку. Відмінності у фінансових звітах, що 

складаються підприємствами різних країн. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

До 

наступного 



1.Поняття Концептуальної основи обліку. 

2.Концепції фінансового обліку у США. 

3.Характеристика концептуальної основи 

фінансового обліку. 

4.Відмінності у фінансових звітах, що 

складаються підприємствами різних країн. 

5.Порівняння термінів, що використовуються 

у фінансовій звітності у Великобританії, США 

і в Україна. 

матеріал, 

підготуватися 

до 

практичного 

заняття 

заняття за 

розкладом 

14/ 

2год. 

Тема: Регламентація обліку за міжнародними 

бухгалтерськими стандартами (МБС-IAS). 

Загальна характеристика міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ-IFRS). 

Тема: Концептуальні основи бухгалтерського 

обліку. Відмінності у фінансових звітах, що 

складаються підприємствами різних країн. 

Практична [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття, 

реферат 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

15/ 

2год. 

Тема: Загальні вимоги міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку до 

фінансової звітності. Принципи обліку та 

звітності у зарубіжних країнах. 

1.Якісні характеристики інформації у 

фінансовій звітності. 

2.Діючі стандарти, що регламентують 

складання ФЗ. 

3.Склад повного комплекту ФЗ згідно 

міжнародних стандартів обліку. 

4.Принципи ведення обліку і складання 

звітності згідно МСФЗ. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

16/ 

2год. 

Тема: Податкові системи зарубіжних країн: 

порівняльна характеристика. 

1.Податки, як частина фінансової системи. 

2. Особливості розвитку податкової політики 

країн світу, відмінність податкових систем. 

3.Особливості побудови податкових систем у 

різних країнах світу. 

4. Платники податків та порівняння основних 

показників податкових систем зарубіжних 

країн. 

Лекція [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практич-

ного заняття 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

16/ 

2год. 

Тема: Загальні вимоги міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку до 

фінансової звітності. Принципи обліку та 

звітності у зарубіжних країнах. 

Тема: Податкові системи зарубіжних країн: 

порівняльна характеристика. 

Практична [1,2,3,4] Опрацювати 

лекційний 

матеріал 

 

 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

письмовий/комбінований 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Бухгалтерський облік» 

«Звітність підприємства», «Фінансовий облік 1», «Оподаткування 

суб’єктів господарювання» достатніх для сприйняття категоріального 

апарату для обліку і звітності за міжнародними стандартами, 

розуміння положень стандартів бухгалтерського обліку 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні, консультації, самостійна робота 

 

Необхідне обладнання ПК, доступ до мережі Інтернет 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: 



виду навчальної 

діяльності) 

• практичні/самостійні тощо: 40% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 40 

• контрольні заміри (модулі), реферат: 10% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 10 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (реферат, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 

зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 

усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 

література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання 

і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену Тема: Теоретичні і методичні засади організації облікових і податкових систем 

світу. 

1.Податкова система та її місце у фінансовій системі держави. 

2.Елементи системи оподаткування в обліковій системі. 

3.Класифікація податкових платежів для потреб обліку. 

4.Порядок і способи сплати податкових платежів. 

 

Тема: Загальні особливості розвитку податкових систем зарубіжних країн. 

1.Напрями економічної концепції теорії податків. 

2.Податкова політика підприємств різних країн світу. 

3.Державне регулювання податкових систем зарубіжних країн. 

 

Тема: Податкові системи країн СНД. 

1.Податкова система Грузії. 

2.Податкова система Естонської Республіки. 

3.Податкова система Казахстану. 

4.Податкова система Латвійської Республіки. 

 

Тема: Податкові системи країн Європи. 

1.Податкова система Сполученого Королівства Великобританії. 

2. Податкова система Французької Республіки. 

3.Податкова система Республіки Німеччина. 

4.Податкова система Італійської Республіки. 



5.Податкова система Республіки Кіпр. 

6.Податкова система Республіки Польща. 

 

Тема: податкові системи країн Азії. 

1.Податкова система Японії 

2.Податкова система  Держави Ізраїль. 

 

Тема: податкові системи країн Америки. 

1.Податкова система США. 

2.Податкова система Канади. 

 

Тема: Фактори, що визначають національні особливості бухгалтерських систем. 

1.Класифікація факторів, що визначають національні особливості бухгалтерських 

систем. 

2.Характеристика факторів, що визначають національні особливості 

бухгалтерських систем . 

 

Тема: Класифікація і загальна характеристика національних систем обліку 

зарубіжних країн. Моделі обліку. 

1.Моделі обліку зарубіжних країн, їх класифікація. 

2.характеристика моделей обліку зарубіжних країн. 

 

Тема: Поняття і види стандартів бухгалтерського обліку. 

1.Види облікових стандартів. 

2.Структура стандартів обліку. 

 

Тема: Загальна характеристика національних стандартів обліку у США. 

1.Історія становлення системи регулювання обліку у США. 

2.Поняття US GAAP. 

3.Ієрархія системи загальноприйнятих принципів обліку США (A-D US GAAP). 

 

Тема: Регламентація обліку за міжнародними бухгалтерськими стандартами (МБС-

IAS). Загальна характеристика міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ-IFRS). 

1. Регламентація обліку за міжнародними бухгалтерськими стандартами (МБС-

IAS). 

2. Загальна характеристика міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ-

IFRS). 

 

Тема: Концептуальні основи бухгалтерського обліку. Відмінності у фінансових 

звітах, що складаються підприємствами різних країн. 

1.Поняття Концептуальної основи обліку. 

2.Концепції фінансового обліку у США. 

3.Характеристика концептуальної основи фінансового обліку. 

4.Відмінності у фінансових звітах, що складаються підприємствами різних країн. 

5.Порівняння термінів, що використовуються у фінансовій звітності у 

Великобританії, США і в Україна. 

 

Тема: Загальні вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського обліку до 

фінансової звітності. Принципи обліку та звітності у зарубіжних країнах. 

1.Якісні характеристики інформації у фінансовій звітності. 

2.Діючі стандарти, що регламентують складання ФЗ. 

3.Склад повного комплекту ФЗ згідно міжнародних стандартів обліку. 

4.Принципи ведення обліку і складання звітності згідно МСФЗ. 

 

Тема: Податкові системи зарубіжних країн: порівняльна характеристика. 

1.Податки, як частина фінансової системи. 

2. Особливості розвитку податкової політики країн світу, відмінність податкових 

систем. 

3.Особливості побудови податкових систем у різних країнах світу. 

4. Платники податків та порівняння основних показників податкових систем 

зарубіжних країн. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 


