
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 1  «Облік в зарубіжних країнах» 

Рівень BO Другий (магістерський) рівень  

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування 

Форма навчання Денна / заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

1 курс, (1-й семестр), 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні)  

 Денна – 120 год , з них: лекц. – 20 год, практ – 20 год 

Заочна – 120 год , з них: лекц. – 6 год, практ – 8 год 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

Обліку і оподаткування 

Автор дисципліни Кандидат економічних наук; 

Доцент кафедри обліку і оподаткування 

Шматковська Тетяна Олександрівна  

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вивчення дисципліни базується на знаннях, уміннях і навичках, які 

студенти отримали при вивченні попередніх дисциплін: «Інформаційні 

технології в галузі», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», 

«Управлінський облік», «Звітність суб’єктів господарювання», «Аудит».  

Що буде вивчатися Даний курс покликаний допомогти майбутнім фахівцям вивчити 

стандарти, принципи і методики ведення обліку, що практикуються в 

зарубіжних країнах. Це повинно сприяти більш глибокому розумінню 

студентами тих концепцій, на основі яких ґрунтується міжнародний 

ринковий бухгалтерський облік, формуванню у студентів сучасного 

професійного стилю мислення, розвитку навиків творчого самостійного 

вирішення виникаючих (існуючих) проблем, уміння формувати і 

провадити в життя ефективну та економічно обґрунтовану облікову 

політику на підприємстві.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

В умовах поглиблення інтеграційних процесів, створення і 

функціонування єдиного економічного простору, міжнаціональних 

корпорацій, вільних економічних зон, спільних підприємств, реалізації 

спільних проектів існує необхідність в уніфікації порядку надання 

фінансової інформації про підприємства та наближенні вітчизняної 

системи обліку до міжнародних стандартів. Відповідно процеси 

гармонізації бухгалтерського обліку у світі вимагають від сучасних 

фахівців-обліковців бути обізнаними з основними концепціями, 

методологією та підходами до організації та ведення обліку у зарубіжних 

країнах.  

Зарубіжні облікові системи, незважаючи на використання подібних 

принципів і стандартів, мають певні національні особливості та надбання, 

вивчення яких дозволить суттєво вдосконалити систему бухгалтерського 

обліку, прийняту в нашій країні, та полегшити процедуру «спілкування» 

українських підприємств на міжнародному рівні.  



Вивчення дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» спроможне 

розширити світогляд та мислення студентів, дозволить майбутнім 

фахівцям з обліку, аналізу, аудиту й оподаткування краще розуміти 

принципи ведення обліку і складання звітності відповідно до 

міжнародних правил, інтерпретувати дані фінансової звітності різних 

країн та використовувати облікову інформацію для прийняття 

управлінських рішень, а також застосовувати в діяльності вітчизняних 

суб’єктів господарювання кращі практики з організації та ведення обліку 

із врахуванням національних традицій, тим самим забезпечуючи належне 

функціонування бізнесу. Тому вивчення курсу «Облік у зарубіжних 

країнах» здобувачами вищої освіти на базі досвіду інших країн необхідне 

для професійної підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування».  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

знань та вмінь правильно застосовувати теоретичні знання щодо 

міжнародних правил обліку на практиці, професійно використовувати в 

роботі міжнародні стандарти фінансової звітності, оволодіти методикою 

організації обліку в різних господарських формуваннях зарубіжних країн, 

набути навичок використовувати облікову інформацію під час 

прийняття управлінських рішень. а також надання майбутнім фахівцям 

навиків володіння організаційними і методичними нормами міжнародної 

практики фінансового обліку, отримання необхідних знань щодо 

структури і змісту бухгалтерської звітності зарубіжних суб’єктів 

господарювання.  

Після вивчення дисципліни студенти отримують знання: 

загальноприйнятих принципів та систем обліку; порядку організації 

обліку в зарубіжних підприємствах; особливостей та відмінностей 

зарубіжного обліку від вітчизняного у розрізі основних його напрямків 

(облік необоротних активів, запасів, заборгованості, і т.д.); основ 

управлінського обліку в зарубіжній практиці;  

здобувають вміння: відображати діяльність компаній на рахунках 

бухгалтерського обліку, застосовуючи зарубіжні плани рахунків; складати 

та розуміти фінансово-економічну сутність основних форм фінансової 

звітності зарубіжних компаній; проводити аналіз та інтерпретацію 

фінансової звітності зарубіжних суб’єктів господарювання.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно галузевого стандарту МОН України зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування Ви отримаєте такі компетентності.  

Загальні (ЗК) 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Сеціальні (СК) 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 



менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

Інформаційне 

забезпечення та/або 

web-покликання 

 Дистанційний курс «Облік в зарубіжних країнах» на корпоративній 
платформі дистанційного навчання Moodle  
https://volnu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oa_vnu_edu_ua/ 
EvQXYOwwYTJJtQYP6e74HowBxgxOUGqQe54kzWH1mgD9YA?e=llF2Ty 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

https://volnu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oa_vnu_edu_ua/
http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

