
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни 

«ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА» 

 
Загальний опис дисципліни. 
Євроінтеграційні процеси України зумовлюють зміни у всіх аспектах 

економічної діяльності як на макро- так і на мікроекономічному рівнях. 
Створення фінансової інформаційної системи приводить до зміни вимог, які 
ставляться перед бухгалтерським обліком. Один з головних процесів, які 
відбуваються сьогодні в Україні – узгодження національної системи обліку та 
оподаткування до вимог європейського законодавства. Розвиток євроінтеграції 
створює економічні передумови розробки, впровадження гармонізації і 
стандартизації загальноприйнятих вимог до ведення бухгалтерського обліку, 
підготовки фінансової звітності та оподаткування відповідно до вимог 
європейського законодавства. 

Дисципліна «Облік та оподаткування в процесі імплементації 
європейського законодавства» спрямована на формування у здобувачів 
комплексу знань про засади побудови європейської системи бухгалтерського 
обліку, складання фінансових звітів, оподаткування господарських процесів та 
впровадження їх у діючу практику підприємств України. 

Вивчення методів і організації ведення обліку у відповідності до 
міжнародних стандартів з використанням прогресивних форм. В результаті 
проведення лекцій аспіранти повинні знати структуру і зміст курсу, вміти 
знаходити зв’язок між темами курсу та іншими економічними дисциплінами, а 
також вміти використовувати отримані знання для вирішення практичних 
занять. 

Необхідність впровадження обліку та оподаткування на основі 
європейського законодавства зумовлена розвитком зовнішньоекономічної 
діяльності вітчизняних підприємств, транснаціональних корпорацій, 
глобалізацією фінансових ринків. В цих умовах формується об’єктивна 
необхідність спілкування єдиною мовою бізнесу, здатною точно відобразити 
зміст економічних відносин. Досвід показує, що сьогодні функції такої мови 
найбільш послідовно виконують міжнародні стандарти фінансової звітності, 
котрими користуються країни Євросоюзу. 

Мета вивчення дисципліни. 
Метою вивчення дисципліни «Облік та оподаткування в процесі 

імплементації європейського законодавства» є формування системи знань з 
інтерпретації теоретико-концептуальних основ обліку і оподаткування, 
складання звітності, організаційного та інформаційного забезпечення 
бухгалтерських операцій, специфіки методичного інструментарію та 
особливостей його застосування в обліково-аналітичному супроводі 
вітчизняної практики бізнесу до реалій європейського законодавства. 

Мета проведення лекцій полягає у викладенні аспірантам у відповідності 
з програмою та робочим планом основних питань методології обліку і 
можливість їх використання в практичній фаховій діяльності; формування у 



аспірантів цілісної системи теоретичних знань з дисципліни «Облік та 
оподаткування в процесі імплементації європейського законодавства». 

В результаті проведення практичних занять аспіранти повинні освоїти 
засади організації, методології бухгалтерського обліку та звітності у 
відповідності до європейського законодавства стандартів і закріпити теоретичні 
знання, одержані на лекціях. 

Завдання вивчення дисципліни. 
Завданням вивчення дисципліни «Облік та оподаткування в процесі 

імплементації європейського законодавства» є набуття здобувачами 
систематизованих комплексних знань щодо науково-теоретичного 
обґрунтування концептуальних параметрів європейських стандартів обліку і 
фінансової звітності, їх нормативно-правового регулювання, співставність і 
відмінності між європейськими обліковими системами та НП(с)БО України.  

Конкретизація завдань полягає у з’ясуванні етапів переходу на 
європейські стандарти фінансової звітності та адаптація вітчизняної системи 
обліку і звітності до європейських вимог, котра передбачає: методи переходу на 
європейські стандарти фінансової звітності; регулювання впровадження 
європейських стандартів обліку та фінансової звітності в Україні; проблеми 
впровадження європейських стандартів обліку та фінансової звітності в 
Україні; особливості здійснення обліку активів, зобов’язань і інструментів 
капіталу, обліку доходів, витрат та податку на прибуток в Євросоюзі. 
Застосування загальних вимог до фінансової звітності і оподаткування бізнесу 
передбачає визначення і класифікацію фінансової звітності за європейськими 
стандартами; порядок формування звіту про рух грошових коштів; з’ясування 
подій після звітного періоду та складання облікової політики, зміни облікових 
оцінок і виправлення помилок. 

Результати навчання. 
Результатом вивчення дисципліни «Облік та оподаткування в процесі 

імплементації європейського законодавства» має бути досягнення здобувачами 
такого теоретичного рівня знань і практичних навичок, який дозволить їм 
самостійно здійснювати облікові процедури; володіти термінологією 
бухгалтерського обліку відповідно до європейських стандартів бухгалтерського 
обліку; уміти застосувати нормативно-правову базу і читати облікову 
інформацію; уміти застосувати отримані знання для вирішення практичних 
завдань; уміти здійснювати податкові розрахунки і складати звітність; уміти 
використовувати облікову інформацію для прийняття управлінських рішень. 

 
 


