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ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНИМИ 

ОПЕРАЦІЯМИ 

НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

НАВІЩО  ПОТРІБНЕ ВИВЧЕННЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ?

ДЛЯ РОЗУМІННЯ СТАНУ

ІНОЗЕМНИХ КОНТРАГЕНТІВ

В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ, ІНШИХ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ

СТОСУНКАХ

В ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БАЗИ ДЛЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ –

УСІХ 

ЗАЦІКАВЛЕНИХ В 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

СТОРІН

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІЛЬНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 



Що ж таке бухгалтерський облік в зарубіжних країнах 

як навчальна дисципліна?

- Це система компетенцій - знань і вмінь - щодо практики 

ведення обліку, складання фінансової звітності, засад 

оподаткування та аудиту в  країнах світу – зокрема, США, 

Канаді, країнах ЄС, Японії, Китаї, Індії, країнах арабського 

світу…

- Це корисна професійна інформація, яка дозволить розуміти, 

аналізувати, інтерпретувати, використовувати дані 

фінансових звітів і реєстрів обліку – для прийняття рішень в 

ролі партнера, контрагента, інвестора, співвласника. 



- Це засади нормативно – правового та професійного 

регулювання обліку, звітності та аудиту в різних 

країнах світу.

- Це вміння побачити механіку процесу формування 

собівартості, доходів, прибутків, резервів – на рівні 

оператора системи, а не безпорадного користувача, 

якому будуть «пояснювати» все це інші.

А такі пояснення ніколи не будуть безкоштовними;)



Для чого бухгалтерський облік в зарубіжних країнах 

потрібен саме фахівцям з обліку?

Для розуміння та інтерпретації інформації з документів, реєстрів та 

фінансових звітів різних країн, в тім числі сформованих за 

Міжнародними стандартами фінансової звітності – найпоширенішій 

зараз міжнародній системі, за обліковими правилами Сполучених 

Штатів – GAAP US, що теж застосовуються в ряді провідних країн 

світу, та іншими національними обліковими системами.

- Ми зможемо прочитати і самі сформувати звітні форми за 

моделями різних країн та облікових систем

- Ми зможемо побачити плюси і мінуси в системах оподаткування 

різних країн світу



- Ми вмітимемо адаптувати наші знання для ведення спільного з 

іноземним партнером бізнесу

- Ми побачимо спільні та відмінні риси в масиві інформації, 

наведеній як в національній системі обліку, так і в системі обліку 

країн наших партнерів 

- Ми знатимемо документи і регламенти, що регулюють облік і 

оподаткування в іноземних країнах-партнерах

- Ми зможемо самі формувати нашу облікову політику, виходячи 

з нашого бізнес–оточення – і сьогочасного, і перспективного.

А ВІДТАК, МАЮЧИ ЦІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ, МИ ЗМОЖЕМО 

ГОСПОДАРЮВАТИ 

ЕФЕКТИВНО ТА ПРИБУТКОВО!











МИ З’ЯСУЄМО, ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ПРОБНИЙ БАЛАНС, ДЛЯ 

ЧОГО І ЯК ЙОГО СКЛАДАЮТЬ,

? ЧОМУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

НАВОДЯТЬ В АКТИВІ БАЛАНСУ,

? ЩО ТАКЕ «МАЛА КАСА»,

І ЩЕ БАГАТО ЦІКАВОГО ТА КОРИСНОГО



БУДЬ-ЯКИЙ ЗАЦІКАВЛЕНИЙ КОРИСТУВАЧ БЕЗ 

ЗНАНЬ ОБЛІКУ - БЕЗПОРАДНИЙ



УСПІХ –

НАДБАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ!



Загальний обсяг годин з дисципліни – 180, що 

відповідає 6,0 кредитам ЕСТS

Загальний обсяг годин з дисципліни – 180, що 

відповідає 6,0 кредитам ЕСТS

36 / 36 год. лекційних/практичних занять



Теми дисципліни

Тема 1. Національні системи обліку та шляхи їх гармонізації

Тема 2. Бухгалтерський облік у країнах Північної та Центральної

Америки

Тема 3. Бухгалтерський облік у країнах Південної Америки

Тема 4. Бухгалтерський облік у країнах Західної Європи

Тема 5. Бухгалтерський облік у країнах Центральної і Східної

Європи

Тема 6. Бухгалтерський облік у країнах Азіатсько -Тихоокеанського

регіону

Тема 7. Бухгалтерський облік у країнах Західної Азії, Близького

Сходу і Північної Африки

Тема 8. Бухгалтерський облік у країнах Африки

Тема 9. Глобальні тенденції та перспективи обліку і звітності



ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ !


