
SYLLABUS 

Опис компоненти 

 

8. Зміст курсу  

Розділ . Теми Очна Заочна 

1. Передумови та організація обліку в міжнародних 

корпораціях 

4/2/10 -/1 

2. Фінансове звітування міжнародних корпорацій 2/2/10 -/1 

3. Консолідація звітності в міжнародних корпораціях 4/2/12 -/1 

4. Внутрішньогрупові операції і трансфертне 

ціноутворення у міжнародних корпораціях 

2/2/10 -/1 

5. Оподаткування діяльності міжнародних корпорацій 2/2/10 -/1 

6. Нефінансове звітування міжнародних корпорацій 2/2/10 -/1 

7.          Залік   

 

 

9. Навчальна 

методологія 

Лекції, практичні завдання, кейси 

10. Матеріали для  

1. Освітній ступінь  Третій рівень вищої освіти 

2. Назва компоненти Облік і оподаткування діяльності міжнародних корпорацій/ 

Accounting and taxation of international corporations’ activity 

3. Тривалість 

(лекції/практичні/СРС) 

90/3 

16/12/62 

4.  Тип  компоненту/ 

позиція 

1-2 рік 

5.1 Викладач Костюченко Валентина Миколаївна 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1128&uk 

5.2 Контактна інформація  v.kostyuchenko@knute.edu.ua 

6 Освітня програма(ОП) https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/c0f6c09598b2f9c6dcf0857ca8dbc1f8.pdf 

7.1 Цілі та очікувані 

результати навчання   

Засвоєння аспірантами знань і набуття навичок з організації та  

методики обліку та оподаткування діяльності міжнародних корпорацій.  

7.2 Перелік спеціальних 

(фахових) 

компетентностей (СК) 

СК 03.  Здатність виявляти та усвідомлювати економічні зв’язки і 

процеси, які мають загальнодержавний характер для типологічно 

однорідних умов (економічних систем, видів діяльності). 

СК 04.  Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування 

системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для 

критичного оцінювання результатів досліджень  з урахуванням 

соціальних, етичних, правових та економічних проблем.  

 

7.3 Перелік програмних 

результатів навчання 

(ПРН) 

ПР 04. Вміти одержувати нові наукові результати дослідження в сфері 

обліку, аналізу, контролю, оподаткування з урахуванням сучасних теорій, 

концепцій та методологій розвитку наук обліково-аналітичного 

спрямування та оподаткування. 

ПР 05. Працювати з різними джерелами, аналізувати, систематизувати 

отриману інформацію з питань обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування. 

ПР 07. Володіти сучасними підходами до методології та організації 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1128&uk
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/c0f6c09598b2f9c6dcf0857ca8dbc1f8.pdf


підготовки  

 Обов’язкова 

література 

1.Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за 

міжнародними стандартами. / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко.  – 3-тє вид., 

перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2013. – 1072с. 

2. Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний 

досвід та практика України: навч.-практ. посіб./ В.М. Костюченко; 

Міжнар. ін-т менеджменту (МІМ-Київ). -К.: Центр учбової літератури, 

2008.-528 c. 

3. Кучерова І.М. Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних 

корпорацій.– К.: "Центр навчальної літератур", 2017. – 192 с. 

4. Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах [текст]:підручник 

/В.О.Онищенко, МІ.Бондар, В.В.Дубовая. - К.: «Центр учбової 

літератури», 2015.-576 с. 

5. Мюллер Г., Гернон X., Миик Г. Учет: Международная перспектива/ 

Пер. с англ.- 3-е изд.-  М.: Финансы и статистика, 2010.-136 с. 

 Рекомендована 

література 

Згідно переліку за темами (42 найменування), що надається студентам 

12. Вимірювання 

результатів 

навчання  

1. Аудиторна робота 

2. Виконання самостійних завдань 

3. Письмовий контроль  

13. Структура 

оцінки за курс 

20% - відвідування і участь в обговоренні; 30% - самостійна робота;  50% 

– письмовий залік. 

14. Академічна 

доброчесність 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 

15. Дата 

останнього 

перегляду  

10 березня  2020 року 

 

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf

