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ВСТУП 

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» 

розроблена відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ 

ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол № 10) та 

введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Облік в зарубіжних країнах (Accounting in foreign countries) – це сукупність принципів, 

форм, прийомів, методів фінансового та управлінського обліку для застосування в зарубіжних 

країнах. 

Міждисциплінарні зв’язки - вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих 

студентами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Макроекономіка», «Маркетинг» та циклу навчальних 

дисциплін загальної та професійної підготовки. 

Мета вивчення  навчальної дисципліни – набуття здобувачами необхідних знань та 

практичних навичок з обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів та 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Для досягнення мети навчальний процес 

спрямовано на вивчення як загальних питань обліку зарубіжних країн, що сформувались у межах 

англо-американської, західноєвропейської, південноамериканської, та міжнародної моделей обліку 

так і поглиблений аналіз систем обліку країн з розвинутою ринковою економікою. 

Завдання навчальної дисципліни - оволодіння знанням та практичними навичками 

фінансового та управлінського обліку зарубіжних країн з урахуванням міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процедури фінансового та 

управлінського обліку, що сформувались і застосовуються у зарубіжних країнах. 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку в зарубіжних країнах 

Роль обліку в системі управління. Необхідність уніфікації та стандартизації обліку у 

міжнародному масштабі. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Міжнародні 

організації по стандартизації обліку. Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів 

фінансової звітності та бухгалтерського обліку. Класифікація та особливості систем (моделей) 

бухгалтерського обліку різних країн світу. Технологічний процес і процедури фінансового обліку: 

рахунки, етапи облікового циклу, допоміжні документи. 

 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація  

в зарубіжних країнах 

 Призначення, склад і загальна методика складання фінансової звітності. Міжнародні 

стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку, які регламентують фінансову звітність 

компанії. Характеристика річної звітності компанії. Баланс (Звіт про фінансовий стан), його 

побудова, зміст і класифікація статей. Події після дати Балансу. Звіт про прибутки та збитки, його 

зміст і формати. Методика складання Звіту про прибутки та збитки. Звіт про рух грошових коштів, 

його призначення та зміст. Методи складання Звіту про рух грошових коштів. Звіт про зміни у 

власному капіталі, його призначення та зміст. Примітки до фінансової звітності. Форми фінансової 

звітності  США та країн ЄС. 

 

Тема 3. Облік грошових коштів 

  Склад грошових коштів, характеристика рахунків для їх обліку. Відмінності 

обліку грошових коштів США та країн ЄС. Порядок відображення грошових коштів у звітності. 

Облік та контроль касових операцій і грошей у касі. Облік створення і використання фонду 
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дрібних сум, його особливості в різних країнах світу. Документальне оформлення, облік і 

контроль операцій по банківських рахунках. Склад короткострокових фінансових інвестицій, їх 

оцінка. Відображення в обліку та фінансовій звітності короткострокових фінансових інвестицій 

 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 

 Міжнародні стандарти, які регламентують визнання та оцінку дебіторської 

заборгованості. Види, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Облік рахунків до 

одержання. Методи відображення в обліку наданих знижок. Облік наданих знижок і повернення 

проданих товарів, облік податку на додану вартість. Ставки ПДВ в різних країнах світу. Методи 

розрахунку резерву сумнівних боргів. Особливості обліку сумнівної дебіторської заборгованості. 

Порядок відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 
 Поняття та склад товарно-матеріальних запасів. Міжнародні стандарти, які 

регламентують методологічні принципи оцінки запасів, Особливості обліку та відображення у 

фінансовій звітності запасів. Визначення вартості запасів. Системи обліку товарно-матеріальних 

запасів: система постійного та система періодичного обліку. Облік руху запасів в системі 

рахунків. Методи оцінки собівартості запасів, їх порівняльна характеристика і вплив на фінансові 

результати підприємства.  

Тема 6. Облік довгострокових активів 

Міжнародні стандарти, які регламентують визнання довгострокових активів. Склад, 

класифікація та оцінка довгострокових активів. Критерії визнання довгострокових активів. 

Первісна оцінка та переоцінка основних засобів. Облік надходження та вибуття основних засобів. 

Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік переоцінки (уцінки та дооцінки) 

основних засобів. Особливості обліку довгострокових активів в США та країнах ЄС. Облік 

природних ресурсів та їх виснаження. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка. 

Облік надходження, амортизації і вибуття нематеріальних активів. Порядок відображення 

довгострокових активів у фінансовій звітності. 

 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій та консолідована звітність 

 Методологічні засади, питання класифікації щодо фінансових інвестицій, які 

регламентуються міжнародними стандартами. Види фінансових інвестицій, їх характеристика, 

методи, порядок оцінки та відображення у фінансовій звітності. Облік довгострокових інвестицій 

у боргові зобов’язання (облігації) і порядок амортизації премії та дисконту по придбаних 

облігаціях. Облік довгострокових інвестицій у акції. Облік інвестицій в асоційовані компанії. 

Особливості обліку довгостроковий фінансових інвестицій залежно від методу їх оцінки. 

Призначення, склад та порядок подання консолідованої фінансової звітності. Принципи та 

процедури консолідації фінансових звітів. Методика і техніка складання консолідованої 

фінансової звітності. 

 

Тема 8. Облік зобов’язань 

Поняття, види короткострокових зобов’язань, їх оцінка та визнання. Облік комерційних та 

розрахункових знижок, наданих постачальниками. Види векселів та особливості їх відображення в 

обліку та фінансовій звітності. Облік заробітної плати та зобов’язань по заробітній платі.  

Зміст і оцінка довгострокових зобов’язань та їх призначення. Види облігацій, порядок їх 

випуску та визначення теперішньої вартості. Облік довгострокових облігацій, випущених 

(реалізованих) за номінальною вартістю,  зі знижкою (дисконтом), з премією. Методи нарахування 

амортизації дисконту і премій по випущених облігаціях. Облік викупу облігацій і перетворення їх 

в акції.  Порядок відображення короткострокових і довгострокових зобов’язань у фінансовій 

звітності. 

Види та облік лізингових операцій та особливості їх відображення у фінансовій звітності.  
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Тема 9. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в компаніях 

 Порядок створення компанії. Складові власного капіталу та їх відображення у 

фінансовій звітності. Види, характеристика акцій та їх оцінка. Портфель власних акцій компанії. 

Облік випуску (продажу) простих та привілейованих акцій. Облік викупу власних акцій. Облік 

конвертації привілейованих акцій у прості. Умови розщеплення акцій та їх облік. Прибуток на 

акцію. Особливості обліку нарахування та виплати дивідендів. Облік податку на прибуток та 

розподілу прибутків компанії. Облік ліквідації компанії за різних умов структури капіталу. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ОЧНОЇ (ДЕННОЇ) ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) 

Очна (денна) форма навчання 

№ заняття Тема заняття Види навчальних занять 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 2 3 4 

Робота на навчальних заняттях 

Змістовий модуль  № 1 

1 
Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи 

обліку в зарубіжних країнах. Семінар-розгорнута бесіда 
2 

 

2 
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та 

інтерпретація в зарубіжних країнах. 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

2 

3 Тема 3. Облік грошових коштів. Семінар-дискусія 4 

4 
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами. Семінар-вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

5 
Контрольна (модульна) робота № 1 Проведення модульного 

контролю № 1 

- 

Змістовий модуль  № 2 

6 
Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів. Дискусія з елементами 

аналізу 

2 

 

7 
Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів. Міні-кейс, тест-

контроль 

2 

8 
Тема 6. Облік довгострокових активів. Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

2 

9 
Тема 6. Облік довгострокових активів. Семінар-дискусія, тест-

контроль 

2 

10 
Тема 7. Облік фінансових вкладень та 

консолідована звітність. 

Семінар – «мозговий 

штурм» 

2 

11 
Тема 7. Облік фінансових вкладень та 

консолідована звітність. 

Семінар-дискусія 2 

12 
Тема 8. Облік зобов’язань. 

 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

2 

13 
Тема 8. Облік зобов’язань. Семінар-дискусія, тест-

контроль 

2 

14 
Контрольна (модульна) робота № 2 Проведення модульного 

контролю № 1 

- 

15 
Тема 9. Облік власного капіталу і розподілу 

прибутку в компаніях. 

Семінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

2 

Усього  балів за роботу на навчальних заняттях 30 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
Контрольна 

(модульна) 
Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 1 5 
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робота №1 

(Заняття №5) 

Контрольна 

(модульна) 

робота №2 

(Заняття 

№14) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 2 5 

Усього  балів за результати виконання контрольної ( модульної)  роботи: 10 

Індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором здобувача) 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10 

2. Написання реферату (есе) 10 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 10 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 10 

5. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10 

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 10 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи: 10 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

До 10 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 50 

УСЬОГО БАЛІВ 100 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-4, а у ЗМ2 – теми 5-9. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (практичних) занять. Завершується дисципліна – 

заліком. 

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті уміння 

й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час навчальних занять: 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль. 

Роботи та виконання завдань на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 30 

балів. 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

Передбачено виконання 2 контрольних (модульних) робіт, які оцінюються в 10 балів 

(кожна по 5 балів). 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

Виконання індивідуального завдання (за вибором) здобувача оцінюється в 10 балів. 

г) підсумкова контрольна робота. 

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх 

форм навчання); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських), не відпрацювавши їх 

до виконання підсумкової контрольної роботи.  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 
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навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем підсумкової 

контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають право 

повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, другий – 

комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках загального 

підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується результат їх 

поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію встановлюється 

згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) 

Заочна форма навчання 

№ 

заняття 

 

Теми занять Види занять 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Робота на контактних заняттях 

1. 

 

Тема 1.Загальноприйняті принципи і 

системи обліку в зарубіжних країнах 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та 

інтерпретація в зарубіжних країнах 

Установча міні-лекція  - 

Міні семінар вирішення ситуаційних 

вправ 

1 

Виконання практичних завдань 1 

2.  

Тема 3. Облік грошових коштів 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 

Міні-лекція  - 

Міні-кейс 1 

Виконання практичних завдань 1 

Тест-контроль 1 

3. 

 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних 

запасів 

 

Міні-лекція  - 

Міні семінар «мозковий штурм» 1 

Виконання практичних завдань 1 

Тест-контроль 1 

4. 

Тема 6. Облік довгострокових активів Міні-лекція (конспект)  

Міні семінар дискусія 1 

Виконання практичних завдань 1 

Тест-контроль 1 

5. 

 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій та 

консолідована звітність 

Міні-лекція  - 

Міні семінар «мозковий штурм» 1 

Виконання практичних завдань 1 

Тест-контроль 1 

6.  Тема 8. Облік зобов’язань Міні-лекція  - 
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Міні семінар - вирішення ситуаційних 

вправ 

1 

Виконання практичних завдань 1 

Тест-контроль 1 

7. 

Тема 9. Облік власного капіталу і 

розподілу прибутку в компаніях 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань 1 

Міні дискусія з елементами аналізу 1 

Тест-контроль 1 

8. 
Контрольна (модульна) робота Виконання контрольної (модульної 

роботи) 

- 

Усього білів за роботу на контактних заняттях:    20 

За виконання контрольних (модульних) робіт  

Заняття 

№8 

Комплексна контрольна (модульна) 

робота 

Контрольна ( модульна)  робота 10 

Усього балів за контрольні (модульні роботи: 10 

Індивідуальні завдання самостійної роботи (за вибором здобувача)  

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10 

2. Написання реферату (есе) 10 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 10 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 10 

5. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10 

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 10 

Усього  балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи: 20 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

До 10 

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА    50 

УСЬОГО БАЛІВ:   100 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-4, а у ЗМ2 – теми 5-9. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, контактних занять. Завершується дисципліна – заліком. 

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті уміння 

й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час контактних занять: 

 експрес-опитування; 

 виконання практичних ситуаційних завдань; 

 тестовий контроль знань. 

Роботи та виконання завдань на контактних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 до 20 

балів. 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

Передбачено  виконання 1 контрольну (модульну) робіту, яка оцінюються в 10 балів.  

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

Виконання індивідуального завдання (за вибором) здобувача оцінюється в 20 балів. 

г) підсумкова контрольна робота. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 
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Результат поточного контролю знань здобувача в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 до 

50 балів (включно).  

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у випадку коли за результатами 

поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм навчання). 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем підсумкової 

контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають право 

повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, другий – 

комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках загального 

підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується результат їх 

поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію встановлюється 

згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЗДОБУВАЧА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА 

з навчальної дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» (вибіркова) 

Дистаційна форма навчання 

№  

занятт

я 

 

Тема заняття 

 
Форма занять і контролю 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Робота на заняттях у дистанційному режимі 

1 

Тема 1.Загальноприйняті принципи і 

системи обліку в зарубіжних країнах 

 

Установча міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

2 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та 

інтерпретація в зарубіжних країнах 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

3 

Тема 3. Облік грошових коштів 

 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

4 Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами Міні-лекція - - 
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 Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

5 

 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних 

запасів 

 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

6 

 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних 

запасів 

 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

7 

 

Тема 6. Облік довгострокових активів 

 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

8 

 

Тема 6. Облік довгострокових активів 

 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

9 

 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій та 

консолідована звітність 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

10 

 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій та 

консолідована звітність 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

11 

 

Тема 8. Облік зобов’язань Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

12 

 

Тема 8. Облік зобов’язань Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

13 

 

Тема 8. Облік зобов’язань Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

14 

 

Тема 9. Облік власного капіталу і 

розподілу прибутку в компаніях 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

15 

Тема 9. Облік власного капіталу і 

розподілу прибутку в компаніях 

Міні-лекція  - 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

Тест-контроль 1 

Усього балів за роботу на заняттях у дистанційному режимі: 40 

Виконання контрольної (модульної) роботи  

16 
Контрольна (модульна) робота Виконання контрольної 

(модульної) роботи 

10 

Усього балів за контрольну (модульну) роботу: 10 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

До 10 
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ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 50 

УСЬОГО БАЛІВ: 100 

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення навчальної дисципліни 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-4, а у ЗМ2 – теми 5-9. 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, занять у дистанційному режимі. Завершується дисципліна – 

заліком. 

Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню підлягають 

результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та набуті уміння 

й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час занять у дистанційному режимі: 

 експрес-опитування; 

 виконання практичних ситуаційних завдань; 

 тестовий контроль знань. 

Роботи та виконання завдань на заняттях у дистанційному режимі оцінюється в діапазоні 

від 0 до 40 балів. 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

Передбачено  виконання 1 контрольну (модульну) робіту, яка оцінюються в 10 балів.  

г) підсумкова контрольна робота. 

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у випадку коли за результатами 

поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм навчання). 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на заняттях 

у дистанційному режимі, контрольних (модульних) робіт) (50 балів) та підсумкового контрою 

(виконання здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають право 

повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, другий – 

комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках загального 

підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується результат їх 

поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію встановлюється 

згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА 

5.1. Зміст самостійної роботи здобувача 

Самостійна робота здобувача спрямована на поглиблене засвоєння змісту навчальної 
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дисципліни, формування вмінь та навичок самостійної навчальної діяльності.  

Самостійна робота теоретичного спрямування дозволяє поглибити засвоєння 

теоретичного матеріалу, підготуватися до навчальних занять. Включає виконання низки завдань, 

спрямованих на засвоєння навчального матеріалу на рівнях «відтворення» та «розуміння». 

Залежно від інформаційного джерела для самостійного опрацювання навчального матеріалу 

використовують такі методи: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, конспектування, 

реферування, цитування, анотування, підготовка повідомлень та доповідей, написання творів-есе 

та наукових статей, надання відповідей на запитання та самостійне формулювання запитань, 

складання тестів та кросвордів, підготовка ілюстративного матеріалу, формулювання висновків, а 

також складання інтелект-карт, блок-схем, таблиць, термінологічних словників та покажчиків 

тощо. 

Самостійна робота практичного спрямування має на меті формування і розвиток 

практичних умінь та навичок, підготовку до навчальних занять та засвоєння навчального 

матеріалу на рівнях «застосування» та «створення». Залежно від типу навчального завдання 

використовують такі методи: вирішення конкретних задач та ситуацій фахового спрямування, 

PBL-тренінг, Case study, розрахунково-аналітична робота, розв’язок модельованого завдання, 

проведення наукового дослідження, виконання індивідуального чи групового проєкту, дискусії 

тощо. 

Самостійна робота здобувачів передбачає виконання різних видів завдань: обов’язкові та 

вибіркові, індивідуальні та групові, у вигляді окремих завдань до кожної теми або комплексних 

самостійних робіт з кількох тем. 

Контроль і оцінювання результатів самостійної роботи здобувачів здійснює науково-

педагогічним (педагогічним) працівником на навчальних заняттях або консультаціях. 

 

 

5.2. Порядок оцінювання індивідуальних завдань самостійної роботи  

(за вибором здобувача) з навчальної дисципліни 

5.2.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 

Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи здобувача з навчальної 

дисципліни “Облік в зарубіжних країнах” є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, 

передбаченого програмою, та послідовне формування у здобувачів самостійності як риси 

характеру, що відіграє важливу роль у підготовці сучасного фахівця вищої кваліфікації. 

Враховуючи зміст, цілі та завдання, що вирішуються в процесі опанування навчального 

матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи: 

 1) теоретична підготовка до практичних занять – опрацювання лекційного матеріалу, 

навчально-методичної літератури; ознайомлення та конспектування основних норм нормативно-

правової бази; 

2) практична підготовка до аудиторних занять – виконання практичних ситуаційних 

завдань; 

 3) виконання самостійних завдань – за вивченим матеріалом відповідної теми здобувач в 

поза аудиторний час виконує практичні (ситуаційні) завдання. 

4) пошуково-аналітична робота – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за 

обраною здобувачем проблематикою; написання реферату (есе, доповіді) за обраною темою; 

аналітичне дослідження та розгляд наукових статей; 

5) науково-дослідна робота – підготовка науково-дослідної роботи за обраною темою 

дослідження; представлення результатів проведеної роботи на науковому студентському гурткові 

у вигляді доповіді та презентації; написання наукових статей, тез доповідей з подальшим їх 

опублікуванням; виконання завдань в рамках науково-дослідних проектів кафедри. 
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5.2.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань 

самостійної роботи 

Загальна оцінка за виконання індивідуального завдання самостійної роботи оцінювання в 

10 балів (для очної форми навчання) та 20 балів (для заочної форми навчання).  

 

 

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи здобувача та їх оцінювання: 

№ 

з/п 
Вид індивідуального завдання СР 

Очна ф.н. Заочна 

ф.н. 

1 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою 

тематикою 

0-5 0-10 

2 Написання реферату (ессе) 0-5 0-10 

3 Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною 

тематикою 

0-5 0-10 

4 Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 0-5 0-10 

5 Підготовка презентації за заданою тематикою 0-5 0-10 

6 Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри 

(факультету) 

0-10 0-20 

7 Переклад літературних джерел іншомовного походження за 

заданою проблематикою 

0-5 0-10 

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю – залік) 

6.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час підсумкового 

контролю у формі заліку 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на 

навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем підсумкової 

контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі 

заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають 

право перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, другий – 

комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках загального 

підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується результат їх 

поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію встановлюється 

згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

 

6.2.1. Структура підсумкової контрольної роботи 

Підсумкова контрольна робота складається: 
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Теоретична частина: 

1. Одне завдання на розкриття економічного змісту поняття. 

2. П’ять відкритих тестових завдання. 

Практична частина: 

3. Три практичні задачі. 

 

6.2.2. Зразок підсумкової контрольної роботи 

Теретичне питання: 

1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх сутність, призначення та зв'язок з 

національними стандартами. 

2. Тестові завдання: 

а) Континентальна модель обліку визначається: 

1) лояльність держави до облікової політики; 

2) жорсткою регламентацією обліку; 

3) відсутністю жорсткого законодавства; 

4) втручанням держави в облікову політику. 

б) Придбані фінансові інвестиції відображаються в обліку: 

    1) за фактичною вартістю придбання. 

    2) за вартістю квотування на фондовій біржі; 

    3) за вартістю їх випуску; 

    4) за балансовою вартістю. 

в) Амортизація дисконту по облігаціях, що нарахована в поточному періоді: 

1) зменшує номінальну вартість облігацій; 

2) збільшує номінальну вартість облігацій; 

3) збільшує фінансові витрати підприємства; 

4) зменшує фінансові витрати підприємства. 

д) При фінансовій оренду ризики, пов’язані з об’єктом інвестування: 

1) залишаються у орендодавця; 

2) відсутні взагалі; 

3) передаються орендарю; 

4) передаються третій стороні, яка надає гарантії виплат по оренді. 

є) Амортизація премії по облігаціях, що нарахована в поточному періоді: 

1) зменшує номінальну вартість облігацій; 

2) збільшує номінальну вартість облігацій; 

3) зменшує фінансові витрати підприємства; 

4) збільшує фінансові витрати підприємства. 

3. Вправа 1.  Підприємство придбало обладнання, витрати, які було здійснено, євро: 

Прейскурантна ціна 600000 

Надана знижка 10,0 % 

Транспортні витрати 11500 

Очікувані витрати на монтаж обладнання 20600 

Контракт на три роки на гарантійне 

обслуговування 

56000 

Витрати на встановлення обладнання 56000 

    Витрати на встановлення включають 12000 євро, які сплачено за виправлення поломки, 

яка виникла внаслідок невірного підключення електричної системи обладнання 

персоналом підприємства. Строк корисного використання обладнання 10 років. Очікувана 

ліквідаційна вартість дорівнює 5050 євро. Підприємство розраховує амортизацію методом 

подвійного зменшення залишку.  

Необхідно: визначити первісну собівартість об’єкту, визначити амортизацію за перший та 

другий роки, відобразити всі події в обліку та у Звіті про фінансовий стан підприємства 

(за два звітних періоди). 
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4. Вправа 2. Підприємство придбало розважальний комплекс за 874000 євро (в тому числі 

ПДВ 114000 євро). До нього відносяться земля (ринкова вартість – 480000 євро), будівля 

(ринкова вартість – 240000 євро) та устаткування (ринкова вартість – 80000 євро). 

Підприємство використовує прямолінійний метод амортизації для будівлі та 

устаткування. Ліквідаційна вартість: будівлі – 4000 євро, строк – 20 років, устаткування – 

2000 євро, строк 10 років.  

Необхідно: визначити собівартість об’єктів та собівартість торгівельного комплексу, 

розрахувати амортизацію за перший рік, відобразити всі події в обліку та у Звіті про 

фінансовий стан підприємства. 

5. Вправа 3. Підприємство придбало автомобільну мийку за 190000 євро. До нього 

відносяться земля (ринкова вартість – 120000 євро), будівля (ринкова вартість – 60000 

євро) та устаткування (ринкова вартість – 40000 євро). Для будівництва нового під’їзду, 

майданчик для нього було демонтовано, пов’язані з цим витрати (заробітна плата) 

дорівнюють 8000 євро. Після демонтування майданчику отримано будівельні матеріали на 

суму 3000 євро. Підприємство використовує прямолінійний метод амортизації для будівлі 

та устаткування. Ліквідаційна вартість: будівлі – 4000 євро, строк – 10 років, устаткування 

– 2000 євро, строк 5 років.  

Необхідно: визначити собівартість об’єктів та собівартість автомийки, розрахувати 

амортизацію за перший рік, відобразити всі події в обліку та у Звіті про фінансовий стан 

підприємства. 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової контрольної роботи здобувача 

Кожне питання у підсумковій контрольній роботі оцінюється так: 

- 1, 3, 4, 5 питання – максимально 10 балів; 

- 3 питання – максимально 10 балів  

(кожен тест – максимально 2 бала  (5 тестів х 2 бала = 10 балів).) 

Критерії оцінювання завдання підсумкової контрольної роботи 

Кількість балів за 10-бальною 

шкалою 

Рівень повноти й коректності 

відповіді 

10 відмінний 

8 добрий 

6 задовільний 

4 недостатній 

2 мінімальний 

0 незадовільний 

Критерії оцінювання кожного тестового завдання підсумкової контрольної роботи 

2 

бали 

Здобувач дає обгрунтовані, глибокі та теоретично правильні 

відповіді на поставлені питання, висловлює та аргументує власне 

ставлення до альтернативних поглядів на певне питання, дає повну, 

вичерпну відповідь; 

1 

бал 

Здобувач володіє знаннями матеріали на недостатньому рівні, у 

розкритті змісту питань, у формулюванні термінів та категорій буди 

допущені грубі помилки. Завдання виконано частково. 

0 

балів 

Здобувач зовсім не відповів на поставлене питання, або 

відповідає неправильно. Відповідь є повністю ідентичною тексту 

підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого 

здобувача на це ж саме питання. 

 

6.4. Дострокове складання заліку 

Як виняток, здобувачеві надають можливість дострокового складання заліку, в разі: 

– невідкладного лікування на період проведення сесії; 

– вагітності і пологів; 
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– офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

– наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, нормативні 

документи Університету та мають документальне підтвердження. 

Дозвіл на дострокове складання заліку надає декан факультету за умови, що на момент 

подання заяви здобувач отримав не менше 50% від максимально можливої кількості балів за 

результатами поточного контролю з навчальної дисципліни. 

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-во бальну та шкалу за системою    ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 
Оцінка при підсумковому контролі Шкала 

ECTS у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання 
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням навчальної 

дисципліни 

F 

 

 

7. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Облік в 

зарубіжних країнах» або її окремого компонента можливе за умов участі здобувача в програмі 

академічної мобільності (навчання в інших Університетах України або світу) відповідно до 

Положення про включене навчання і навчання за програмами Європейського Союзу студентів 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних 

вищих навчальних закладах, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній та 

інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, 

конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, тренінги, 

майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у студентських наукових 

гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисципліни, 

тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, передбачених 

освітньою програмою. 

У межах навчального року: 

− на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти − не більше 6 кредитів; 

         Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує Положення 

про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих здобувачами у 

неформальній та інформальній освіті». 

 

8. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: 
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– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

(для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

– посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу є: 

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 

відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без 

зазначення авторства; 

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних, раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі або 

наукових дослідженнях; 

– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

– списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти; 

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, 

творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

– неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги 

матеріального або нематеріального характеру, що їх обіцяють, пропонують, надають або 

одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, без законних на те підстав, що 

призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо 

надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або 

нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі, яке 

призводить на необ’єктивності оцінювання; 

– необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів 

навчання здобувачів вищої освіти. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені 

до такої академічної відповідальності: 

– повторне проходження оцінювання результатів їх навчальної діяльності (екзамен); 

– повторне вивчення відповідного освітнього компонента освітньо-професійної програми; 

– відрахування з Університету; 

– позбавлення академічної стипендії; 

Дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами вищої освіти регулюється 

Положенням про академічну доброчесність в   Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», затверджене Вченою радою 

Університету (протокол №1) від 31.08.2020 р., введене в дію наказом від 01.09.2020 р. №345. 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

9.1. Основна література 

1. Бондар М.І., Дубовая В.В., Онищенко В.О. Облік у зарубіжних країнах: Підручник. – 

ПолтНТУ-КНЕУ-ПолтНТУ, 2014. – 572 с. 

2. Бондар М.І., Верига Ю.А., Мельник С.І., Хоменко Н.В. Облік у зарубіжних країнах: 

Навч. посіб. /за заг. ред. Ю.А. Вериги. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 216 с. 



19 

 

 

3. Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Максименко А.В. Облік у 

зарубіжних країнах: Підручник / за заг. ред. проф. В.І. Єфіменка. –К.: КНЕУ, 2013. – 311 с. 

4. Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І. Облік в зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для 

самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2005. – 211 с. 

5. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за 

міжнародними стандартами. – К.: Лібра, 2005. – 880 с. 

6. Губачова О.М., Мельник С.І. Облік у зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 432 с. 

7. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: Пер. з англ../За ред. С.Ф. Голова. – 

К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001. – 1270 с. 

8. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку (МСФЗ) та Тлумачення за станом на 31 березня 2004 року. 

Частина І. Український переклад виданий в Україні Федерацією професійних бухгалтерів та 

аудиторів України (ФПБАУ) з дозволення ФКМСБО. – К.: «Фенікс», 2005. – 1274 с. 

              

9.2. Додаткова література 

1. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник. Лучко М.Р., 

Бенько І.Д. – К.: Знання: Вища освіта ХХІ століття, 2006 – 311 с. 

2. Верига Ю.А., Мельник С.І., Хоменко Н.В. Облік в зарубіжних країнах: Навчально-

методичний посібник. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010.–228 с. 

3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: 

приклади та коментарі. Практичний посібник . – К.: Лібра, 2001. – 840с. 

4. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704с. 

5. Кочерга С.В., Пилипенко К.А. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: 

Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 216 с. 

6. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний 

посібник. – К.: Знання, 2006. – 311 с. 

7. Основи обліку в зарубіжних країнах: Навчальний посібник. Полякова Л.М., Мохняк 

В.С. – Львів: Львівська політехніка, 2006. – 248 с. 

 

 

 


