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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «Облік у країнах ЄС» допоможе сформувати у здобувачів теоретичних знань та

виробити практичні знання з організації та методики обліку й оподаткування діяльності

в країнах ЄС; обліку фінансово-господарських операцій, формування звітності та

розуміння специфіки використання облікової інформації в управлінні діяльністю

компаній в країнах ЄС



МЕТА КУРСУ:систематизація наявних теоретичних матеріалів, узагальнення нормативно-

розпорядчих документів з організації та методики обліку та оподаткування діяльності в країнах ЄС;

формування системи теоретичних та практичних знань з обліку фінансово-господарських операцій та

вміння використовувати облікову інформацію в управлінні діяльністю компаній в країнах ЄС

Компетентності Результати навчання

Здатність ідентифікувати специфіку

національних облікових систем, володіти

концептуальними основами і методикою обліку

і звітності країн Європейського Союзу

Вести облік за Міжнародними стандартами

фінансової звітності та використовувати

знання систем обліку європейських країн у

практичній діяльності міжнародних компаній

Здатність володіти знаннями з організації та

методики обліку й оподаткування діяльності в

країнах ЄС; обліку фінансово-господарських

операцій, формування звітності та розуміння

специфіки використання облікової інформації

для управління діяльністю компаній в країнах

ЄС

Володіти навиками обґрунтування

раціональної організації обліку та

відображення даних про об’єкти й діяльність

суб’єктів господарювання в міжнародному

економічному середовищі



ИНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Тема 1. Загальні принципи організації обліку в країнах ЄС

 Тема 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та

фінансової звітності в країнах ЄС

 Тема 3. Методика формування звітності за міжнародними

стандартами в ЄС

 Тема 4. Регулювання обліку в країнах ЄС

 Тема 5. Система обліку у Великобританії

 Тема 6. Система обліку в Німеччині

 Тема 7. Система обліку в прибалтійських країнах

 Тема 8. Системи обліку в пострадянських країнах


