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ВСТУП 

Робоча програма 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. 

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам 

навчання за навчальною дисципліною, наведено в таблиці: 

      Результати, методи навчання та засоби діагностики за навчальною дисципліною 

 «Облік в зарубіжних країнах» 

Результати навчання за навчальною дисципліною Методи навчання 
Засоби  

діагностики  

1. Знання: 

1.1 основ економетричного моделювання; законодавчої та 

нормативної бази, якою регламентується питання 

фінансового та управлінського обліку країн світу; 

лекція, семінарське 

заняття,  

дискусія, дискурс  

Презентація і 

захист 

результатів 

діяльності, 

тест, 

бліцопитування,  

перевірка 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт, 

виконання 

індивідуальних 

та командних 

завдань, Case-

study, 

контрольна 

(модульна) 

робота, 

дискурс, залік.. 

  

1.2 економічної сутності фінансового та управлінського обліку, 

його структуру та методи ведення; особливостей специфіки 

створення іноземних корпорацій, оцінки їх діяльності та 

інвестицій; загальних вимог, які ставляться до фінансової 

звітності компаній зарубіжних країн; 

лекція, семінарське 

заняття,  

аналітична робота, PBL 

1.3 принципів побудови, функціонування і розвитку податкової 

системи; економічної сутності оподаткування як складової 

частини державного регулювання економіки; 

лекція, семінарське 

заняття, вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій 

1.4 функції податків у ринковій економіці, їх взаємозв'язок і вплив 

на кінцеві макроекономічні показники; 

1.5 економічної сутності податків та зборів, порядку розрахунків 

за податками та платежами; 

1.6 методики складання первинних документів й податкових 

регістрів.   
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2. Уміння/навички: 

2.1 застосовувати математичні методи для системного опису 

складних економічних зв’язків між виробничими об’єктами 

та при організації контролю економічної діяльності, 

використовувати сучасні технології для розробки прогнозу 

стану, соціально-економічних систем; 

семінарське заняття, 

аналітична доповідь, 

дискурс, PBL 

Презентація, 

дискурс, 

перевірка 

виконання 

індивідуальної 

(командної) 

роботи, бліц 

опитування,  

перевірка 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт, Case 

study, PBL, 

контрольна 

(модульна) 

робота, залік. 

2.2 аналізувати причинно-наслідкові зв'язки в економічних 

процесах; 

семінарське заняття, 

PBL, розв’язок 

модельованого завдання, 

дискурс 

2.3 складати  звітність підприємства, вести журнал реєстрації 

господарських операцій за хронологічним принципом, 

визначати тип змін в балансі під впливом господарських 

операцій, систематизовувати інформацію на бухгалтерських 

рахунках і регістрах бухгалтерського обліку, розкривати 

економічний зміст бухгалтерських проводок, вести 

синтетичний та аналітичний облік на рахунках обліку, 

заповнювати форми бухгалтерського обліку; 

 

семінарське заняття, 

вирішення конкретних 

задач та ситуацій, 

дискурс, Case study, PBL 2.4 аналізувати наслідки реалізації податкової політики 

держави на рівні підприємства; 

2.5 формувати базу оподаткування; розраховувати суму 

податкових зобов’язань за різними податками, зборами, 

обов’язковими платежами; 

2.6 планувати на відповідну дату розмір податків залежно від 

форм оподаткування та коригувати договірні відносини з 

урахуванням їх податкових наслідків; семінарське заняття, 

PBL, розв’язок 

модельованого  

завдання 

2.7 використовувати законодавчу базу країн світу для ведення 

обліку та складання звітності за міжнародними 

стандартами; 

2.8 складати первинні документи, податкові регістри та 

податкову звітність. 

3. Комунікація 

 здатність працювати у міжнародному просторі, вироблення у 

здобувачів практичних навиків командної роботи, спрямованих 

на:  

3.1) вирішення проблематики інформаційної асиметрії між 

суб’єктами фінансових відносин, забезпечення відповідного 

зворотного зв’язку з:  

– інвесторами (банками, приватними та інституційними 

інвесторами, фінансовими аналітиками, рейтинговими агенціями, 

фондовими біржами тощо); 

– державними органами та іншими групами інтересів, які мають 

відношення до міжнародної корпорації (постачальники, 

споживачі, страхові компанії тощо); 

– менеджментом, персоналом, цільовими групами міжнародної 

корпорації. 

3.2.) проведення фінансового аналізу і колегіального вирішення 

актуальних проблем із застосуванням відповідних методів і 

прийомів отримання, зберігання й здійснення первинної обробки 

емпіричних даних, їх належного представлення за допомогою 

сучасних технічних засобів та здійснення прогнозної оцінки. 

3.3) здатність презентувати результати наукових досліджень, 

вести дискусії з прикладних питань управління кономічною 

системою;  

3.4) ефективно формувати комунікаційну стратегію при 

заповненні первинних документів та регістрів обліку і 

семінарське 

заняття, аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення  

конкретних задач  

та ситуацій, PBL 

Перевірка 

виконання 

аналітично-

розрахункових 

робіт, 

виконання 

вирішених 

конкретних 

задач та 

ситуацій, PBL, 

презентація, 

дискурс, залік 
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звітності;  

3.5) презентувати результати оцінки та калькулювання  

об’єктів бухгалтерського обліку;  

3.6) користуватися нормативно-правовим актами і науковою 

літературою з податкової проблематики;  

3.7) зрозуміле донесення власних висновків, знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців. 

4. Відповідальність і автономія 

 продемонструвати розуміння особистої відповідальності за 

професійні та/або управлінські рішення чи надані 

пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність 

підприємства в цілому чи окремі її складові, зокрема при: 

4.1)  аналізі причин, факторів впливу на результати діяльності 

підприємства та можливих шляхів вирішення проблеми. 

4.2)  аналізі та виборі шляхів оптимізації структури капіталу 

підприємства; 

4.3)  розробці практичних рекомендацій щодо підвищення 

ефективності облікової політики підприємства; 

4.4)  розробці рекомендацій доцільності прийняття рішення 

щодо оцінки вартості бізнесу. 

 

семінарське заняття, 

аналітична доповідь, 

дискусія, вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій, PBL 

Перевірка 

виконання 

вирішених 

конкретних 

задач та 

ситуацій, PBL, 

презентація, 

дискурс, залік 

 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Кількість годин 

Очна (денна) форма Заочна форма 
Дистанційна 

форма  

Занятт з 

викладачем СРЗ КЗ ІЗ СРЗ 

Заняття в 

дистанційн

ому режимі 

СР

З 

Л П ІЗ 

Змістовий модуль 1 

1 Тема 1. Загальноприйняті 

принципи і системи 

обліку в зарубіжних 

країнах 

2 2 1 4 1 1 6 

2 6 

2 Тема 2. Фінансова 

звітність, її зміст та 

інтерпретація в 

зарубіжних країнах 

2 2 1 4 1 1 6 

2 7 

3 Тема 3. Облік грошових 

коштів 
2 2 1 4 1 1 6 

2 7 

4 Тема 4. Облік розрахунків 

з дебіторами 
2 2 1 4 1 1 6 

2 7 

Змістовий модуль 2 

5 Тема 5. Облік товарно-

матеріальних запасів 
2 4 1 5 2 1 7 

4 7 

6 Тема 6. Облік 

довгострокових активів 
2 4 1 5 2 1 7 

4 7 

7 Тема 7. Облік фінансових 

вкладень та 

консолідована звітність 

2 4 2 6 2 2 7 

4 7 

8 Тема 8. Облік зобов’язань 2 4 2 6 2 2 7 6 8 

9 Тема 9. Облік власного 2 2 2 6 2 2 7 4 7 
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капіталу і розподілу 

прибутку в компаніях 

Виконання індивідуального 

вибіркового завдання CР 
- - - 8 - - 15 - 

10 

Виконання контрольної 

(модульної) роботи 
- 4 - - 2 - - 2 

- 

Підготовка до підсумкової 

контрольної роботи 
- - - 8 - - 18 - 

15 

Усього: 18 30 12 60 16 12 92 32 88 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом:   годин 120 120 120 

               кредитів 4 4 4 

 

 

 

2. 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 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 
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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. 

 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання 

здобувача 

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 (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 навчальних занять: 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

г) підсумкова контрольна робота. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Поточний контроль для очної (денної) та заочної форм навчання може також 

здійснюватися на базі платформи Moodle та інших хмарних сервісів синхронного 

відеозв’язку (BigBlueButton, Zoom, Google Meet, Teams тощо) 

Поточний контроль для дистанційної форми навчання здійснюється виключно на базі 

платформи Moodle. 

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 таких випадках: 

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

навчання); 

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

відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (для денної форми 

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: 
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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. 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни  

«Облік в зарубіжних країнах» (форма підсумкового контролю – залік) 

Види навчальної діяльності здобувача  

Розподіл балів за формами навчання 

Очна (денна) 
Заочна Дистанційн

а 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, 

практичних, лабораторних, контактних 

заняттях, заняттях у дистанційному режимі) 

30 балів 20 балів 40 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
2МК × 5 =  

10 балів 

1МК × 

10 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи (за вибором здобувача) 

10 × 1= 

10 балів 

10 × 2= 

20 балів 
-- 

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 

Додаткові (заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами 

поточного контролю 
50 балів 50 балів 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 50 балів 50 балів 

Підсумкова кількість балів 

з навчальної дисципліни 
100 балів 

100 

балів 
100 балів 

 

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 
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0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

F 

 

3.2. 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». 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. 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. 

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.: 
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