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1. Опис навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Галузь знань
0305 «Економіка і підприємництво»
Освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавр
Напрям підготовки
6.030509 - ―Облік та аудит‖ (повний та
скорочений термін навчання)
Спеціальність
Спеціалізація
Характеристика навчальної дисципліни
Вид
вибіркова
Загальна кількість годин
90
Кількість кредитів ECTS
2
Кількість змістових модулів
2
Курсовий проект (робота)
(якщо є в робочому навчальному плані)

Форма контролю
залік
Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання
денна форма навчання заочна форма навчання
повний скорочений повний
скорочений
термін
термін
термін
термін
Рік підготовки
4
2
5
2
Семестр
8
3
9
3
Лекційні заняття
15
15
8
6
Практичні, семінарські заняття
15
30
6
6
Лабораторні заняття
Самостійна робота
60
45
76
78
Індивідуальні завдання
Кількість тижневих годин
для денної форми навчання:
аудиторних
2,0
3,0
самостійної роботи студента −
4,0
3,0
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" є
засвоєння теоретичних та практичних основ фінансового обліку й звітності зарубіжних
країн з високорозвиненою економікою; набуття студентами практичних професійних
навичок для виконання комплексу обліково-аналітичних робіт, пов'язаних з веденням
обліку і формуванням фінансової звітності підприємств у зарубіжних країнах; вміння
творчо застосовувати отримані знання у практичній діяльності спеціаліста з економіки.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Облік у зарубіжних країнах" є
опанувати основоположні концепції, що лежать в основі відображення в обліку та
звітності господарської діяльності підприємства, оволодіти методикою фінансового
обліку активів, пасивів, доходів, витрат і фінансових результатів згідно з міжнародними
стандартами.
Предмет: теоретичні і практичні аспекти методики фінансового обліку й звітності
зарубіжних країн, що застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності.
Зміст дисципліни:
1. Формування та функціонування національних і міжнародних систем обліку.
2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація в різних країнах.
3. Міжкраїнові особливості обліку грошових коштів та короткострокових
фінансових інвестицій (ліквідних активів).
4. Міжнародна специфіка обліку розрахунків з дебіторами.
5. Зарубіжний досвід обліку товарно-матеріальних запасів.
6. Особливості обліку довгострокових активів на підприємствах зарубіжних країн.
7. Облік фінансових інвестицій і консолідована звітність у
міжнародному бізнесі.
8. Облік короткострокових зобов'язань та його міжкраїнові відмінності.
9. Зарубіжна практика обліку довгострокових зобов'язань.
10. Облік власного капіталу та розподілу прибутку в зарубіжних корпораціях та
партнерствах.
11. Управлінський облік в зарубіжних країнах.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
– знати:
пpинципи сучасної оpганізації фінансового і упpавлінського обліку в заpубіжних кpаїнах;
– склад і характеристику міжнародних бухгалтерських стандартів;
– загальні методологічні основи побудови бухгалтерського обліку у зарубіжних
країнах;
– сучасну техніку ведення обліку на підприємствах різних організаційно-правових
форм;
– методи аналізу фінансового положення фірми за даними фінансової звітності.
вміти:
– узагальнювати досвід організації ведення фінансового та управлінського обліку в
економічно-розвинених країнах;
– дати характеристику основних принципів і систем обліку;
– пеpедбачити можливі фінансові наслідки упpавлінських pішень;
– володіти сучасними методами підготовки облікових і упpавлінських звітів;
– проводити інвентаризацію;
– закривати рахунки бухгалтерського обліку.
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3. Структура навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» повного
терміну навчання
Кількість годин
денна форма
заочна форма
Назви змістових модулів і тем
усього
у тому числі
усього
у тому числі
лекц. прак. с.р.
лекц. прак. с.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Змістовий модуль 1. Фінансова звітність підприємств та особливості обліку активів
Тема 1. Формування та
9
2
1
6
7
1
6
функціонування національних і
міжнародних систем обліку
Тема 2. Фінансова звітність, її
9
2
1
6
8
1
7
зміст та інтерпретація в різних
країнах
Тема 3. Міжкраїнові особливості
9
1
2
6
9
1
1
7
обліку грошових коштів та
короткострокових фінансових
інвестицій (ліквідних активів)
Тема 4. Міжнародна специфіка
9
1
2
6
9
1
1
7
обліку розрахунків з дебіторами
Тема 5. Зарубіжний досвід
10
2
2
6
9
1
1
7
обліку товарно-матеріальних
запасів
Тема 6. Особливості обліку
8
2
2
4
9
1
1
7
довгострокових активів на
підприємствах зарубіжних країн
Разом за змістовим модуль 1
54
10
10
34
51
6
4
41
Змістовий модуль 2. Особливості обліку пасивів та основи управлінського обліку
Тема 1. Облік фінансових
9
2
1
6
9
1
1
7
інвестицій і консолідована
звітність у міжнародному
бізнесі
Тема 2.Облік короткострокових
5
1
4
8
1
7
зобов'язань та його міжкраїнові
відмінності.
Тема 3. Зарубіжна практика
8
1
1
6
7
7
обліку довгострокових
зобов'язань
Тема 4. Облік власного капіталу
6
1
1
4
7
7
та розподілу прибутку в зарубіжних корпораціях та
партнерствах
Тема 5. Управлінський облік в
8
1
1
6
8
1
7
зарубіжних країнах
Разом за змістовим модуль 2
36
5
5
26
39
2
2
35
Усього годин
90
15
15
60
90
8
6
76
Курсова робота з курсу
–
–
–
–
Усього годин
90
15
15
60
90
8
6
76
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4. Теми семінарських занять
Назва теми

№
з/п
1
2
...

–

Кількість
годин
–

–

–

5.Теми практичних занять
№
з/п

Кількість годин
Назва теми
Формування та функціонування національних і
міжнародних систем обліку
Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація в різних
країнах
Міжкраїнові особливості обліку грошових коштів та
короткострокових фінансових інвестицій (ліквідних
активів)
Міжнародна специфіка обліку розрахунків з дебіторами
Зарубіжний досвід обліку товарно-матеріальних запасів
Особливості обліку довгострокових активів на
підприємствах зарубіжних країн
Облік фінансових інвестицій і консолідована звітність у
міжнародному бізнесі
Облік короткострокових зобов'язань та його міжкраїнові
відмінності.
Зарубіжна практика обліку довгострокових зобов'язань
Облік власного капіталу та розподілу прибутку в зарубіжних корпораціях та партнерствах
Управлінський облік в зарубіжних країнах
Разом:

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

6. Теми лабораторних занять
Назва теми

№
з/п
1
2
...

денна
форма
1

заочна
форма

1
2

1

2
2
2

1
1
1

1

1

1
1
1
1
15

1
6
Кількість
годин

7. Контрольні питання, комплекти тестових завдань для визначення рівня
знань студентів
Контрольні питання:
1.
2.
3.
4.
5.

Необхідність стандартизації бухгалтерського обліку в міжнародному масштабі.
Основні складові міжнародної стандартизації обліку.
Порядок розробки міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Структура міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
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6. Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку.
7. Можливості порівняння вітчизняного обліку з обліком у західних країнах.
8. Адаптація обліку в Україні до вимог МСБО.
9. Організаційно-правові форми господарської діяльності, їх характеристика і вплив
на методику та організацію обліку.
10. Концептуальні основи бухгалтерського обліку.
11. Принципи формування облікової політики в практиці зарубіжного обліку.
12. Бухгалтерська професія за кордоном.
13. Фінансовий і управлінський облік - дві основні складові бухгалтерського обліку.
14. Зміст і основні завдання фінансового обліку у зарубіжних країнах.
15. Досвід організацій управлінського обліку у зарубіжних країнах.
16. Методи і техніка ведення бухгалтерського обліку.
17. Роль і значення звітності в країнах з розвинутою ринковою економікою.
18. Структура та основні вимоги щодо відображення облікової політики у звіті про
прибутки і збитки.
19. Структура та методи складання звіту про рух грошових коштів.
20. Характеристика звіту про зміни у власному капіталі.
21. Примітки до фінансових звітів та їх характеристика.
22. Консолідована звітність.
23. Основні показники фінансової звітності, їх характеристика та методика
обчислення.
24. Фінансові звіти та їх взаємозв’язок.
25. Визначення та журнальний запис операцій і подій, що підлягають обліку.
26. Проводка журнальних записів у бухгалтерській книзі та підготовка
невідкоректованого пробного балансу.
27. Проводка коректуючих журнальних записів.
28. Підготовка пробного балансу після закриття рахунків.
29. Використання робочого листа при підготовці проміжної і кінцевої фінансової
звітності.
30. Контроль, збереження та відображення у звітності грошових коштів.
31. Рахунки грошових коштів у головній книзі.
32. Оцінка та відображення у звітності короткострокових фінансових інвестицій.
33. Розкриття інформації про кошти, розрахунки та інші активи.
34. Оцінка та відображення у звітності дебіторської заборгованості.
35. Класифікація та оцінка дебіторської заборгованості.
36. Облік рахунків дотримання.
37. Облік наданих скидок і повернення проданих товарів.
38. Облік податку на добавлену вартість.
39. Методика розрахунку й обліку резерву по сумнівній заборгованості.
40. Особливості облік реалізації товарів по кредитних картках.
41. Облік векселів до отримання.
42. Порядок розрахунків по векселях.
43. Облік отриманих векселів, не сплачених в установлений термін.
44. Облік дисконтованих векселів.
45. Відмінності в методах оцінки та списання запасів.
46. Метод вилучення.
47. Відображення запасів за чистою вартістю реалізації.
48. Застосування постійної системи обліку ТМЗ.
49. Відображення запасів у фінансовій звітності.
50. Вплив оцінки вартості ТМЗ на величину звітного доходу.
51. Необоротні активи і капітальна оренда.
52. Переоцінка основних засобів.
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53. Зменшення корисності основних засобів.
54. Інвестиційна нерухомість.
55. Визначення оренди та її класифікація.
56. Відображення орендних операцій в обліку та звітності орендаря та орендодавця.
57. Особливості обліку операцій з фінансової оренди.
58. Розкриття інформації про основні засоби, інвестиційну нерухомість,
нематеріальні активи та зменшення їх корисності.
59. Види інвестицій і порядок їх оцінки.
60. Облік інвестицій в облігації.
61. Порядок амортизації премії та дисконту по придбаних облігаціях.
62. Порядок переоцінки портфеля інвестицій в акції.
63. Облік інвестицій в асоційовані компанії.
64. Облік інвестицій в дочірні компанії і методи консолідації.
65. Методика й техніка складання консолідованої фінансової звітності.
66. Види короткострокових зобов'язань і порядок їх оцінки.
67. Облік рахунків і короткострокових векселів до сплати.
68. Облік зобов'язань по заробітній платі.
69. Порядок нарахування заробітної плати і види утримань.
70. Видача заробітної плати та аналітичний облік.
71. Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці.
72. Облік розрахункової та потенціальної заборгованості.
73. Зміст і оцінка довгострокових зобов'язань.
74. Облік довгострокових векселів до сплати.
75. Види облігацій і порядок їх випуску.
76. Методика розрахунку ринкової ціни облігації.
77. Облік випущених облігацій.
78. Способи амортизації дисконту і премії по випущених облігаціях.
79. Облік викупу облігацій і перетворення їх в акції.
80. Облік фонду погашення облігацій.
81. Облік довгострокових орендних зобов'язань.
82. Методика розрахунку лізингових платежів.
83. Облік іпотечного кредиту і зобов'язань по пенсійних виплатах.
84. Облік формування капіталу товариств.
85. Облік додаткових інвестицій і вилучення капіталу.
86. Порядок розподілу прибутку між партнерами.
87. Облік ліквідації товариств.
88. Порядок утворення корпорацій, облік та оцінка випущених акцій.
89. Розрахунок і сплата податку на прибуток корпорацій.
90. Облік розподілу чистого прибутку корпорацій, оголошення і сплачених
дивідендів.
91. Облік «розщеплення» акцій і власних акцій «у портфелі».
92. Порядок утворення й використання спеціальних резервів.
93. Класифікація затрат і доходів по елементах і видах діяльності.
94. Система рахунків для обліку доходів, затрат і фінансових результатів.
95. Поточний облік доходів і затрат.
96. Регулювання і списання доходів і затрат у кінці звітного періоду.
97. Визначення фінансових результатів по системі «витрати — випуск».
98. Порівняльна характеристика англосаксонської і французької систем обліку
фінансових результатів.

Пакет тестових завдань для визначення рівня знань студентів
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1. В якому році було створено Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку?
у бланку відповідей впишіть вірну відповідь
2. Принцип, що лімітує кількість і характер інформації, яка міститься у балансі:
1
принцип консерватизму
2
принцип грошового вимірювання
3
принцип автономності підприємства
4
принцип собівартості
3. Поставте у відповідності наступні складові елементи:
А.Якісні характеристики фінансової звітності
1. дохідливість
Б. Елементи фінансових звітів
2. зобов’язання
3. доречність
4. капітал
5. достовірність
6. витрати
7. зіставність
8. активи
9. доходи
4. Вставте назву пропущеного принципу у визначення: «принцип ... означає, що в
бухгалтерському обліку відображають явища, дані, які можуть бути виражені в
грошовому вимірі».
у бланку відповідей впишіть вірну відповідь словами
5. Назвати існуючі моделі бухгалтерського обліку:
британо-американська, азіатська, африканська
ісламська, південно - американська, нідерландська
британо-американська, континентальна, південно -американська, ісламська
інтернаціональна
4 південно - американська, континентальна, всесвітня
1
2
3

6. Вставте пропущену ознаку якісних характеристик фінансової звітності у
визначення: « ... означає, що представлена інформація, не містить помилок та
перекручень, які можуть вплинути на прийняття рішень».
у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом
7. Бухгалтерський облік поділяють на:
1
2
3
4

оперативно-технічний
фінансовий і оперативний
виробничий і фінансовий
управлінський і фінансовий

8. Вставте пропущений принцип бухгалтерського обліку та звітності у
визначення: « ... базується на припущенні, що сума ресурсів підприємства не може
бути більшою або меншою його зобов’язань та капіталу».
у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом
1
2
3

9. Дані в обліку мають грошовий вираз:
це дозволяє робити з ними арифметичні дії
це дозволяє їх зіставляти
це дозволяє їх накопичувати
8
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це дозволяє заносити їх до бухгалтерських регістрів

1
2
3
4

10. Прибуток, одержаний від продажу нерухомого майна називається:
прибутком від продажу
непередбаченим прибутком
чистим прибутком до вирахування податку
амортизацією

11. Поставте у відповідність категорію до її визначення:
А. Власна справа 1. Юридична особа організована згідно із законодавством, право
власності закріплено в акціях, повністю відокремлена від своїх
Б.
Товариство власників, що мають обмежену відповідальність і ризикують лише
(партнерство) власними коштами.
2. Належить одній особі, не потребує при створенні реєстрації,
В. Корпорація простота обліку та звітності.
.
3. Не потребує реєстрації, належить декільком власникам, між якими
узгоджено умови розподілу прибутку, юридично не відокремлюється
від власників, кожен з яких несе необмежену відповідальність за за
борги та діяльність.
1
2
3
4
5

12. Існують такі види корпорацій:
великі
складні
відкриті
закриті
типові

1
2
3
4
5

13. Як називають власників підприємства, організованого як корпорація?
партнерами
засновниками
інвесторами
монополістами
акціонерами

14. Що пропущено? „ ... бухгалтерського обліку – це нормативно-правовий документ, що визначає правила та процедури ведення бухгалтерського обліку й
складання фінансової звітності”
у бланку відповіді подати одним словом
1
2
3
4

15. Методи нарахування амортизації:
рівномірний, одиниць продукції, суми чисел, пропорційний;
відносний, рівномірний, зменшувального залишку, кумулятивний;
рівномірний, виробничий, суми чисел, зменшувального залишку;
пропорційний, відносний, одиниць продукції, зменшувального залишку
16. Розташувати статті активу балансу у відповідності до його розділів:

А. Необоротні (довго- 1. Дебіторська заборгованість
строкові) активи:
2. Нематеріальні активи
3. Складські запаси
4. Основні засоби
Б. Оборотні активи:
5. Довгострокові фінансові інвестиції
6. Грошові кошти
7. Короткострокові фінансові інвестиції
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17. Вставте пропущене слово у визначення: « ... – це ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих подій, від якого очікують надходження майбутніх
економічних вигод до підприємства.
у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом
18. Розташувати статті пасиву балансу за ознакою скорочення термінів
погашення заборгованості:
1. Власний капітал.
2. Короткострокові зобов’язання (пасиви)
3. Довгострокові зобов’язання (пасиви)
19. За МСБО 25 короткострокові фінансові інвестиції - це такі, що реалізуються
протягом ... :
у бланку відповідей впишіть вірну відповідь словами
1
2
3
4

20. Назвати методи оцінки матеріальних запасів:
суцільної ідентифікації, середньої вартості, FIFO, LIFO
середньої вартості, FIFO, LIFO, базових запасів
суцільної ідентифікації, середньої вартості, FIFO, LIFO, NIFO
FIFO, LIFO, планової собівартості, ринкової ціни

21. Поставити у послідовності статті активу балансу за ознакою зростаючої
ліквідності засобів:
1. Дебіторська заборгованість
2. Нематеріальні активи
3. Складські запаси
4. Основні засоби
5. Довгострокові фінансові інвестиції
6. Грошові кошти
7. Короткострокові фінансові інвестиції
22. Поставте у відповідність рахунки до їх класифікації:
А. Балансові (реальні):
1. Рахунки фінансових результатів.
2. Рахунки активів
Б. Номінальні (тимчасові): 3. Рахунки доходів
4. Рахунки зобов’язань
5.Рахунки витрат
6.Рахунки власного капіталу
23. Баланс відображає такі основні категорії:
1
2
3
4
5
6
7

прибуток
активи
зобов’язання
загальне фінансування
капітал
дебіторську заборгованість
кредиторську заборгованість

24. Правове регулювання обліку в США, Великій Британії має:
1
2
3

законодавство загальноприйнятої орієнтації, облікові стандарти не регулюються державою,
облік деталізується і жорстко регламентується;
розгалужений кодекс законів, що носять жорсткий характер, облікові стандарти піднесені в ранг
державних законів, облік деталізується і жорстко регламентується;
законодавство загально-правової орієнтації, облікові стандарти не регулюються державою,
стандарти більш гнучкі і на них мають вплив різні новації;
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розгалужений кодекс законів, що носять жорсткий характер, стандарти більш гнучкі і на них
мають вплив різні новації;

25. Серед факторів, що впливають на зміст облікової практики, такі:
1
2
3
4
5

Тип кредиторів та інвесторів, як основних користувачів облікової інформації
Участь інвесторів в управлінні бізнесом
Ступінь розвитку фінансового ринку та ринку цінних паперів
Ступінь участі у міжнародному бізнесі
Ступінь розвитку продовольчого ринку

26. Фактори розвитку бухгалтерського обліку поділяються на:
1
2
3

Внутрішні
Зовнішні
Основні

27. За роки своєї діяльності КМСБО розроблено й видано (кількість) …
міжнародний стандарт бухгалтерського обліку.
У бланку відповідей впишіть вірну відповідь
28. Яка з моделей (систем) обліку має такі характерні ознаки?
1. Не характерна жорстка регламентація обліку
2. Орієнтація обліку на інформаційні потреби інвесторів і кредиторів
3. В країнах добре розвинені ринки цінних паперів

У бланку відповідей впишіть вірну відповідь
29. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку носять … характер.
у бланку відповіді подати одним словом
30. Поставте у відповідність до функцій бухгалтерського обліку їх визначення:
А. Інформаційна

1. Надання користувачам необхідної для прийняття рішень інформації.
2. Бухгалтерський облік повинен відображати стан в соціальній сфері
Б.
Правового
підприємства (його працівників).
захисту суб’єктів
3. За допомогою прийомів обліку вимірюють факти господарської діяльності,
господарювання
систематизують з певними кваліфікаційними ознаками дані про активи і права
В. Соціальна
на їх одержання, власність і зобов’язання, розраховують економічні показники.
4. Функція проявляється в тому, що належним чином оформляючи та підпиГ.Науковосуючи документацію забезпечується юридичне оформлення проведеної операції.
пізнавальна
5. За допомогою бухгалтерського обліку даються прогнози на майбутні періоди
Д. Прогностична
щодо діяльності підприємства.
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8. Методи навчання
За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – розповідь,
пояснення, лекція; наочні – презентація; практичні – практична робота, розв’язування
задач, вирішення ситуаційних вправ, заповнення звітів, наскрізна задача.
За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний,
синтетичний, аналітико–синтетичний, індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний,
частково–пошуковий, дослідницький.
9. Форми контролю
Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування.
Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, самостійних письмових
робіт, поточного тестування.
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та в процесі здійснення
самостійної роботи за такими напрямками: експрес–опитування, тести, розрахункові
завдання, задачі.
Важливе значення має аналіз знань і навичок студентів, що здійснюється після
поточного, рубіжного та підсумкового контролю. Співвідношення показників цих видів
контролю дає змогу скоригувати методи і форми навчальної роботи, вжити відповідних
заходів щодо оптимізації навчального процесу.
Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення
дисципліни протягом семестру, становить 100 балів. Кількість балів за кожний
навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю та модульної
контрольної роботи.
10. Розподіл балів, які отримують студенти Оцінювання студена відбувається
згідно положенням «Про екзамени та заліки у НУБіП України» від 20.02.2015 р.
протокол № 6 з табл. 1
Оцінка
Оцінка ECTS
Визначення оцінки ECTS
Рейтинг студента,
національна
бали
ВІДМІННО
–
відмінне
Відмінно
А
виконання лише з незначною
90 – 100
кількістю помилок
ДУЖЕ
ДОБРЕ
–
вище
В
середнього рівня з кількома
82-89
помилками
Добре
ДОБРЕ
–
в
загальному
С
правильна робота з певною
74-81
кількістю грубих помилок
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але
D
64-73
зі значною кількістю недоліків
Задовільно
ДОСТАТНЬО – виконання
Е
60-63
задовольняє мінімальні критерії
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно
працювати перед тим, як
FX
35-59
отримати
залік
(позитивну
Незадовільно
оцінку)
НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна
F
0-34
серйозна подальша робота
Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни Rдис (до 100
балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента
(слухача) з навчальної роботи Rнр (до 70 балів): R дис = Rнр+ Rат
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9. Методичне забезпечення
1. Конспект опорних лекцій всіх тем курсу.
2. Облік у зарубіжних країнах. Навчально-методичний посібник до проведення
практичних занять і виконання контрольних та модульних робіт для студентів напряму
підготовки – 6.030509 – «Облік і аудит», К., НУБіП України, 2015,
3. Методичні рекомендації до самостійної роботи
4. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів.
5.Завдання для модульних контрольних робіт.
10. Рекомендована література
Базова
1. Антони Р.H. Основы бухгалтеpского учета. - М.: Тpиада HТТ, 2002. – 318 с.
2. Бархатов А.П. Международный учет: Учеб. пособие.-М.: Издательскокниготорговый центр «Маркетинг», 2001. – 348 с.
3. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч.
посібник. – Житомир: ПП ―Рута‖, 2002. – 544 с.
4. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними
стандартами. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.
5. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами:
приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібера, 2001. – 840 с..
6. Голов С.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности: Вопросы. Тесты.
Упражнения. – К.: Либра, 2007. – 320 с.
7. Грюнинг Хенни ван. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.:
Весь мир, 2004. – 334 с.
8. Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах. – К.: КНЕУ, 2005. - 212 с.
9. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. – К.: Знання, 2006. – 312 с.
10. Маренков Н.Л. Международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой
отчетности, аудита в российских фирмах: бухгалтерский учет, анализ и аудит. – М.:
Едиториал УРСС, 2004. – 197 с.
11. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та доповнення /Пер. з
англ; За ред. С.Ф.Голова. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України,
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