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Дисципліна «Облік та оподаткування в процесі імплементації європейського 
законодавства» спрямована на формування у аспірантів теоретичних висновків та 
вироблення практичних навичок з побудови системи знань про засади побудови системи 
міжнародних стандартів фінансової звітності та правила складання фінансових звітів за 
принципами МСФЗ, освоєння організації обліку і фінансової звітності згідно міжнародних 
стандартів з метою імплементації прогресивних елементів європейського законодавства 
на підприємствах України, використанні облікової інформації в оподаткуванні суб’єктів 
господарювання. Програма дисципліни дає можливість зорієнтувати аспірантів на 
найбільш повне освоєння теоретичних питань розвитку теорій та концепцій 
бухгалтерського обліку, а також пошуку подальших напрямів вдосконалення обліково-
аналітичної роботи.  

Структура дисципліни 
 

Годин Тема Результати навчання Завдання 

3 Тема 1. Сутність і 
концептуальна основа 
європейського 
законодавства у сфері 
обліку та фінансової 
звітності 

Знати основні поняття щодо формування та 
розвитку європейського законодавства у 
сфері обліку та фінансової звітності та 
основні відмінності в побудові системи 
обліку в різних країнах. 

Тести, 
питання 

3 Тема 2.  Перехід на 
європейські стандарти 
фінансової звітності та 
адаптація вітчизняної 
системи обліку і звітності 
до європейських вимог 

Знати нормативно-правову базу 
європейського бухгалтерського обліку, 
європейські стандарти фінансової звітності. 
Вміти аналізувати адаптацію вітчизняної 
системи обліку і звітності до європейських 
вимог. 
 

Реферати, 
аналітичні 
доповіді 

 

8 Тема 3. Облік активів, 
зобов’язань і 
інструментів капіталу 

Досконало володіти знаннями щодо 
облікових операцій активів, зобов’язань і 
інструментів капіталу згідно до 
європейських вимог. 

Аналітична 
оцінка, 

презентації 
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8 Тема 4. Облік доходів, 
витрат і податку на 
прибуток 

Вміти правильно обліковувати доходи, 
витрати і податки на прибуток. Вміти 
правильно застосовувати набуті знання в 
практичній діяльності підприємства; 
проводити узагальнення та виробляти 
власні пропозиції з  удосконалення доходів, 
витрат і податків на прибуток. 

Аналітична 
оцінка 

8 Тема 5. Загальні вимоги 
до фінансової звітності 

Володіти принципами формування 
фінансової звітності.  
 

Аналітична 
оцінка, 

презентації 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання 
відбувається за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями 
не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та заліку заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 
лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником.  
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Оцінювання 

 Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами диференційованого заліку. 
 
Шкала оцінювання здобувачів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 

 


