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ВСТУП 

В умовах розвитку ринкової економіки в Україні, формування нових 

господарських структур на основі різних форм власності, розширення 

міжнародних економічних зв’язків диктують необхідність удосконалення 

бухгалтерського обліку, врахування кращих досягнень як вітчизняного, так і 

зарубіжного досвіду. Тому сьогодні особливого значення набуває вивчення й 

аналіз міжнародної системи бухгалтерського обліку, стандартів, рекомендацій 

і положень міжурядових, професійних і профспілкових організацій світу. 

Метою вивчення дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» є вивчення 

організації обліку у різних господарських формуваннях розвинених 

зарубіжних країн, в першу чергу європейських, опанування методики 

впровадження міжнародних бухгалтерських стандартів у практику роботи 

вітчизняних агропромислових підприємств, підрозділів аграрної галузі, 

підвищення на цій основі професійного рівня майбутнього фахівця - 

бухгалтера як активного і компетентного учасника управлінської команди. 

Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка 

є українським варіантом ECTS. Програма побудована за вимогами кредитно-

модульної системи організації навчального процесу. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра спеціальностей 

6.050100  «Економіка підприємства» та 6.050100 «Облік і аудит» (галузевий 

стандарт вищої освіти, 2004 р.);  

Освітньо-професійна програма перепідготовки спеціаліста напряму 0501 

– «Економіка і підприємництво» (галузевий стандарт вищої освіти, 2003 р.);  

Програма ухвалена кафедрою економіки підприємств міського 

господарства, протокол № 1 від 30.08.2010 р. та Вченою радою факультету 

післядипломної освіти та заочного навчання, протокол № 1 від 3 вересня 2010 р. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

Мета: надання студентам можливості здобути теоретичні знання та 

практичні навички з обліку в зарубіжних країнах. Для досягнення мети 

навчальний процес спрямовано на вивчення широкого кола загальних питань, 

фінансового й управлінського обліку зарубіжних країн. 

Завдання: вивчення: вивчення теорії і практики фінансового та 

управлінського обліку в зарубіжних країнах; набуття вмінь використання 

передового досвіду в галузі організації обліку, аналізу та контролю з 

урахуванням чинного українського законодавства. 

Предмет вивчення дисципліні: активи, джерела їх формування і 

процеси господарської діяльності в країнах з високорозвинутою ринковою 

економікою. 

Таблиця 1.1 - Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

фахівця. 

 

Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається 
на дану дисципліну 

Бухгалтерський облік 

Аудит 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Управлінський облік 

Інформаційні системи і технології обліку 

Аналіз господарської діяльності 

 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (2,5/90) 

ЗМ 1. Теоретичні основи обліку та складання фінансової звітності в 

зарубіжних країнах (1,5/54) 

Загальноприйняті принципи і системи обліку. Фінансова звітність, її 
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зміст та інтерпретація. Облік грошових коштів. Облік розрахунків з 

дебіторами. Облік товарно-матеріальних запасів Облік довгострокових 

активів. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність. 

ЗМ 2. Організація бухгалтерського й управлінського обліку в зарубіжних 

країнах (1,0/36) 

Облік короткострокових зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань. 

Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та корпораціях. 

Облік короткострокових зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань. 

Основи управлінського обліку. 

 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння та знання 
(за рівнями сформованості) 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
соціально-
виробнича, 

соціально-побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері  
(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 

виконавська, технічна, 
інші) 

Репродуктивний рівень: 
загальноприйняті системи й 
принципи обліку, особливості обліку 
в зарубіжних країнах, основи 
управлінського обліку 

виробнича 
організаційна, 

управлінська, виконавська 

Алгоритмічний рівень: 
засвоєння знань з теорії і практики 
організації обліку у зарубіжних 
країнах, складання фінансової 
звітності, вирішення типових задач 

виробнича 
організаційна, 

управлінська, виконавська 

Евристичний рівень: спланувати 
роботу, сформувати робочий план 

соціально-виробнича 
організаційна, 
управлінська, 
проектувальна 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 

 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

Теми, де 
застосо-
вується 

1. Основна література 

1.1 Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнх. Навч. 
посіб. [Текст] / Ф. Ф. Бутинець, Л. П. Горецька.- Житомир: Рута, 2002. 
- 544 с. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 

1.2 Малькова, Т. Н. Теория и практика международного бухгалтерского 
учета: Учеб. пособие [Текст] / Т. Н. Малькова. – СПб.: Издательский 
дом «бизнес-пресса», 2001.-336с. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

1.3 Голов, С. Ф. Управлінський облік. Підручник [Текст]. / С. Ф. Голов. – 
К.:Лібра, 2003.-704 с. 

11 

2. Додаткові джерела 

2.1 Облік у зарубіжних країнах [Текст]: Навч-метод. посіб. для сам ост. 
вивч. дисц. / В. І. Єфименко, Л. І. Лук’яненко / за ред. В. І. Єфіменка. 
– К.: КНЕУ, 2005. – 211 с. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 

11 

2.2 Кочерга, С. В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнх [Текст]: 
навчальний посібник / С. В. Кочерга, К. А. Пилипенко. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2005. – 216 с. 

1, 2, 3, 5, 6, 
8, 9, 10 

2.3 Лучко М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст]: навч. 
посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – К.: Знання, 2006. – 311 с. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 

11 

2.4 Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 
дисципліни/В.М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова; За 
ред.: В.М. Добровський;Київ. нац. екон. ун-т К. :КНЕУ, 2003 - 235 c. 

4,5,6,7,8,9 

3. Методичне забезпечення 

3.1 Конспект лекцій з курсу «Облік у зарубіжних країнах» (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит» факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання). Укл.: Гавриличенко Є. В. – Харків: 
ХНАМГ, 2009. – 61 с. 

3.2 Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної 
роботи та самостійної роботи з курсу “Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит» 
факультету післядипломної освіти і заочного навчання). Укл.: Гавриличенко Є. В. – 
Х.: ХНАМГ, 2009. – 70 с. 

 

 

1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

Облік у зарубіжних країнах 
 

Робоча програма дисципліни розроблена у відповідності до вимог 

державних освітніх стандартів вищої професійної освіти за напрямом 0501 
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"Економіка і підприємництво" за спеціальністю 6.050100 "Облік і аудит", 

6.030509 «Облік і аудит». Метою вивчення дисципліни є здобуття теоретичних 

знань та практичних навичок з обліку у зарубіжних країнах. Для досягнення 

мети навчальний процес спрямовано на вивчення широкого кола загальних 

питань, фінансового й управлінського обліку зарубіжних країн. В робочій 

програмі викладені питання, що розкриваються в наступних змістовних 

модулях: теоретичні основи обліку та складання фінансової звітності в 

зарубіжних країнах; організація бухгалтерського й управлінського обліку в 

зарубіжних країнах. 

 

Accounting of foreign countries 

The discipline working program is developed according to requirements of the 

state educational standards on direction 0501 "Economy and business" and 

speciality 6.050100 "Accounts and audit", 6.030509 "Accounts and audit". The 

purpose of discipline learning is to obtain theoretical comprehension and practical 

skills under foreign countries account. For object achieving the educational process 

is directed on learning a wide circle of questions concern with financial and 

managerial account in foreign countries. The working program questions are 

submitted in following substantial modules: theoretical bases of account and 

financial reporting forming in foreign countries; foreign financial and managerial 

accounting organization. 

 

Учет в зарубежных странах 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по направлению 0501 "Экономика и 

предпринимательство" по специальности 6.050100 "Учет и аудит", 6.030509 

«Учет и аудит». Целью изучения дисциплины является получение 

теоретических знаний и практических навыков по учету в зарубежных 

странах. Для достижения цели учебный процесс направлен на изучение 
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широкого круга общих вопросов финансового и управленческого учета 

зарубежных стран. В рабочей программе изложенные вопросы, которые 

раскрываются в следующих содержательных модулях: теоретические основы 

учета и составление финансовой отчетности в зарубежных странах; 

организация бухгалтерского и управленческого учета в зарубежных странах. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної дисципліни 
 

Призначення: підготовка 
спеціалістів 

Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS –2,5 

Модулів – 1 
Змістових модулів – 2 

Загальна кількість годин 
–90 

Напрям 0501 «Економіка та 
підприємництво» 

7.050106 – «Облік і аудит» 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 
Спеціаліст 

Варіативна (нормативна) 
Рік підготовки: 2-й 

Семестр: 4-й 
Лекції – 6 год. 

Практичні – 4 год. 
Самостійна робота – 80 год. 

Вид підсумкового контролю – 
залік 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять і 

самостійної роботи становить 10% до 90%. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Найбільш складні 

питання винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також 

велике значення в процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота 

студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до положень Болонської 

декларації. 

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тематичний план дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» складається з 

двох змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий 

самостійний блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних 

елементів дисципліни за змістом і взаємозв'язками. 

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні 

заняття, самостійна робота студента. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
 

Тема 1. Загальноприйняті принципи й системи обліку 

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Міжнародні та 

національні стандарти бухгалтерського обліку. Поняття та принципи побудови 
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фінансового та управлінського обліку. 
 

Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація. 

Склад, призначення й загальні вимоги до фінансової звітності. Зміст і 

методика складання основних форм фінансової звітності. Методика аналізу 

фінансового стану підприємства на основі звітності. 
 

Тема 3. Облік грошових коштів 

Облік і контроль касових операцій і грошей у касі. Облік створення й 

використання фонду дрібних сум. Документальне оформлення та облік 

операцій з банківськими рахунками. 
 

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами 

Види дебіторської заборгованості. Облік наданих знижок, повернення 

товарів. Методика розрахунку та обліку сумнівної заборгованості. Облік 

векселів до отримання. 
 

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів 

Поняття, оцінка та системи обліку товарно-матеріальних запасів. Методи 

оцінки вибуття товарно-матеріальних запасів. Відображення товарно-

матеріальних запасів у фінансовій звітності. 
 

Тема 6. Облік довгострокових активів 

Склад, класифікація й оцінка довгострокових активів. Методи розрахунку 

та облік амортизації основних засобів. Облік надходження та вибуття основних 

засобів. Облік природних ресурсів та їх виснаження. 
 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій і консолідована звітність 

Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінка. Облік 

поточних (короткострокових) фінансових інвестицій. Облік довгострокових 

інвестицій. Методика складання консолідованої фінансової звітності 
 

Тема 8. Облік короткострокових зобов'язань 
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Поняття, оцінка та види короткострокових зобов'язань (пасивів). Облік 

заборгованості за рахунками постачальників і векселями виданими (векселі до 

сплати). Облік інших короткострокових зобов'язань. 
 

Тема 9. Облік довгострокових зобов'язань 

Поняття довгострокових зобов’язань. Облік облігацій до виплати. Облік 

довгострокових векселів до сплати. Облік лізингових зобов’язань. 
 

Тема 10. Облік власного капіталу та розподілу прибутку в 

корпораціях 

Сутність та класифікація власного капіталу. Розкриття інформації щодо 

обліку власного капіталу у звітності. Облік податку на прибуток і розподілу 

прибутків корпорації. 
 

Тема 11. Основи управлінського обліку 

Концепція, зміст та об'єкти управлінського обліку. Системи обліку витрат 

і калькулювання собівартості 

 

2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми 
навчальної роботи студента 

 
Таблиця 2.1. - Розподіл часу за модулями і змістовими модулями (заочне 

навчання) 

Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та змістові 

модулі 

Всього, 
кредит/ 
годин Лекції 

Семінари, 
практичні Лаб. СРС 

Модуль 2,5/90 6 4 - 98 
ЗМ 1.1. Теоретичні основи обліку 
та складання фінансової звітності в 
зарубіжних країнах 

1,5/54 4,0 2,5 - 40,0 

ЗМ 1.2. Організація 
бухгалтерського й управлінського 
обліку в зарубіжних країнах 

1,0/36 2,0 1,5 - 40,0 
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Таблиця 2.2. - Лекційний курс (заочне навчання) 

 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) Зміст 

7.050106 
О і А 

ЗМ 1.1. Теоретичні основи обліку та складання фінансової 
звітності в зарубіжних країнах 

4,0 

1. Загальноприйняті принципи і системи обліку 0,5 

2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 1,0 
3. Облік грошових коштів. 0,5 
4. Облік розрахунків з дебіторами 0,5 
5. Облік товарно-матеріальних запасів 0,5 
6. Облік довгострокових активів 0,5 
7. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність 0,5 
ЗМ 1.2. Організація бухгалтерського й управлінського обліку в 

зарубіжних країнах 
2,0 

1. Облік короткострокових зобов'язань 0,5 
2. Облік довгострокових зобов'язань 0,5 
3. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та 
корпораціях 

0,5 

4. Основи управлінського обліку 0,5 
РАЗОМ: 6 

 

Таблиця 2.3. - Практичні заняття (заочне навчання) 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) Зміст 

7.050106 
О і А 

1 2 
ЗМ 1.1. Теоретичні основи обліку та складання фінансової 
звітності в зарубіжних країнах 

2,5 

1. Загальноприйняті принципи і системи обліку - 

2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 0,5 
3. Облік грошових коштів. 0,5 
4. Облік розрахунків з дебіторами 0,5 

5. Облік товарно-матеріальних запасів 0,5 
6. Облік довгострокових активів 0,5 
7. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність - 
ЗМ 1.2. Організація бухгалтерського й управлінського обліку в 
зарубіжних країнах 

1,5 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 

1. Облік короткострокових зобов'язань 0,5 
2. Облік довгострокових зобов'язань 0,5 
3. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та 
корпораціях 

0,5 

4. Основи управлінського обліку - 
РАЗОМ: 4 

 

2.4. Розподіл часу самостійної навчальної роботи студента 

Самостійна навчальна робота розрахована на формування практичних 

навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на 

інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 

теоретичних і практичних проблем ефективного функціонування підприємства 

та його структурних підрозділів. 

 

Таблиця 2.4. - Самостійна навчальна робота студента 

Години 
Форми самостійної роботи 

(за змістовими модулями) 
6.030509 

О і А 

Форма звіту 

1 2 3 

ЗМ 1.1. Теоретичні основи обліку та складання 
фінансової звітності в зарубіжних країнах 

40,0 
 

1. Огляд основної та додаткової літератури 9 Конспект 

2. Т.1. Загальноприйняті принципи і системи обліку: 

- ведення термінологічного словника [3.2] 

- розгляд контрольних запитань [3.2] 

- тестові завдання [3.2] 

5 

Відповіді у зошиті 
для самостійних 
робот 

3. Т.2. Фінансова звітність, її зміст та 
інтерпретація: 

- ведення термінологічного словника [3.2] 

- розгляд контрольних запитань [3.2] 

- тестові завдання [3.2] 

4 

Відповіді у зошиті 
для самостійних 
робот 

4. Т.3. Облік грошових коштів: 

- ведення термінологічного словника [3.2] 

- розгляд контрольних запитань [3.2] 

- тестові завдання [3.2]  

5 

Відповіді у зошиті 
для самостійних 
робот 
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Продовження табл 2.4 
1 2 3 

5. Т.4. Облік розрахунків з дебіторами: 

- ведення термінологічного словника [3.2] 

- розгляд контрольних запитань [3.2] 

- тестові завдання [3.2] 

4 

Відповіді у зошиті 
для самостійних 
робот 

6. Т.5. Облік товарно-матеріальних запасів: 

- ведення термінологічного словника [3.2] 

- розгляд контрольних запитань [3.2] 

- тестові завдання [3.2] 

4 

Відповіді у зошиті 
для самостійних 
робот 

7. Т.6. Облік довгострокових активів: 

- ведення термінологічного словника [3.2] 

- розгляд контрольних запитань [3.2] 

- тестові завдання [3.2] 

4 

Відповіді у зошиті 
для самостійних 
робот 

8. Т.7. Облік фінансових вкладень та консолідована 
звітність: 

- ведення термінологічного словника [3.2] 

- розгляд контрольних запитань [3.2] 

- тестові завдання [3.2] 

5 

Відповіді у зошиті 
для самостійних 
робот 

ЗМ 1.2. Організація бухгалтерського й 
управлінського обліку в зарубіжних країнах 

40,00 
 

1.Огляд основної та додаткової літератури 7 Конспект 

2.Т.8. Облік короткострокових зобов'язань: 

- ведення термінологічного словника [3.2] 

- розгляд контрольних запитань [3.2] 

- тестові завдання [3.2] 

5 

Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот  

3.Т.9. Облік довгострокових зобов'язань 

- ведення термінологічного словника [3.2] 

- розгляд контрольних запитань [3.2] 

- тестові завдання [3.2] 

4 

Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот  

4.Т.10. Облік власного капіталу і розподілу прибутку 
в товариствах та корпораціях: 

- ведення термінологічного словника [3.2] 

- розгляд контрольних запитань [3.2] 

- тестові завдання [3.2] 

5 

Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 

5.Т.11. Основи управлінського обліку: 

- ведення термінологічного словника [3.2] 

- розгляд контрольних запитань [3.2] 

- тестові завдання [3.2] 

4 

Відповіді у зошиті 
для самостійних  
робот 

Виконання контрольної роботи [3.2] 15 

Оформлення у 
відповідному 
порядку згідно з 
вимогами [3.2] 

РАЗОМ: 80  

 
 
 

2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 

2.6. Методи та критерії оцінювання знань 

Результати поточної навчальної діяльності з дисципліни «Облік в 

зарубіжних країнах» оцінюються таким чином: усне опитування, виконання 

практичних завдання, оцінювання результатів самостійної роботи студентів, 

які подаються у вигляді контрольної роботи. 

Підсумком вивчення дисципліни є складання заліку, який оцінюється за 

двобальною шкалою: «залік» або «незалік». 

«Залік»  виставляється студентові, який виявив повне знання з 

поставлених питань, вільно володіє матеріалом, логічно та ґрунтовно 

відповідає на поставлені питання, вміє застосувати отримані знання для 

аналізу та розробки практичної діяльності підприємства або виявив повне 

знання з поставлених питань, але припускається логічної непослідовності або 

 Види та засоби контролю 

 Модуль 1. Поточний контроль зі змістових модулів 

 1. Вибіркове опитування на практичних заняттях 

 2. Контрольна робота 

 Підсумковий контроль за модулем 1 

 Залік (усне опитування) 
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не може застосувати отриманні знання при практичному розв’язанні завдань. 

При цьому, студент вміє виправити неточності відповіді після зауваження 

викладача та застосувати знання на практиці. 

«Незалік» виставляється якщо студент не володіє знанням суттєвих 

елементів навчального матеріалу, припускається грубих помилок. 

 

2.7. Інформаційно-методичне забезпечення 

 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси Теми, де 
застосовується 

1. Основна література  

1.1 Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнх. Навч. 
посіб. [Текст] / Ф. Ф. Бутинець, Л. П. Горецька.- Житомир: Рута, 
2002. - 544 с. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 

1.2 Малькова, Т. Н. Теория и практика международного бухгалтерского 
учета: Учеб. пособие [Текст] / Т. Н. Малькова. – СПб.: 
Издательский дом «бизнес-пресса», 2001.-336с. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

1.3 Голов, С. Ф. Управлінський облік. Підручник [Текст]. / С. Ф. Голов. 
– К.:Лібра, 2003.-704 с. 

11 

2. Додаткові джерела 

2.1 Облік у зарубіжних країнах [Текст]: Навч-метод. посіб. для сам ост. 
вивч. дисц. / В. І. Єфименко, Л. І. Лук’яненко / за ред. В. І. 
Єфіменка. – К.: КНЕУ, 2005. – 211 с. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 

2.2 Кочерга, С. В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнх [Текст]: 
навчальний посібник / С. В. Кочерга, К. А. Пилипенко. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2005. – 216 с. 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 
9, 10 

2.3 Лучко М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст]: 
навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – К.: Знання, 2006. – 311 с. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 

2.4 Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 
дисципліни/В.М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова; За 
ред.: В.М. Добровський;Київ. нац. екон. ун-т К. :КНЕУ, 2003 - 235 c. 

4,5,6,7,8,9 

3. Методичне забезпечення 

3.1 Конспект лекцій з курсу «Облік у зарубіжних країнах» (для студентів  5 курсу 
заочної форми навчання за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит» факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання). Укл.: Гавриличенко Є. В. – Харків: 
ХНАМГ, 2009. – 61 с. 

3.2 Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольної 
роботи та самостійної роботи з курсу “Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 5 
курсу заочної форми навчання за спеціальністю 6.050100 «Облік і аудит» факультету 
післядипломної освіти і заочного навчання). Укл.: Гавриличенко Є. В. – Х.: ХНАМГ, 
2009. – 70 с. 
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