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Бухгалтерський облік є найважливішою

функцією управління. Відображаючи реальні

процеси виробництва, обміну, розподілу та

споживання, облік характеризує фінансово-

економічний стан господарюючого суб`єкта і є

основою для планування його майбутньої

діяльності. Він перетворився на міжнародну

мову бізнесу і став обов`язковою передумовою

успішної діяльності кожного підприємства.



Організація бухгалтерського обліку : навчальний по -
сібник для студ. вищ. навч. закл. : рек МОНУ / Ю. Д. 
Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова. - Київ : 
Центр учбової літератури, 2011. - 563 с.

У сучасних умовах якість управління значною мірою
залежить від того, як організовано бухгалтерський облік
на підприємстві, від повноти, обгрунтованості і достовір-
ності інформації, що міститься у бухгалтерському обліку.
Прийняття ефективних управлінських рішень неможливе
без раціональної організації системи бухгалтерського об-
ліку.

Навчальний посібник підготовлено згідно з навчальною
програмою курсу «Організація бухгалтерського обліку»
для спеціалістів з обліку і аудиту. Розкрито загальні пи-
тання організації облікових робіт на підприємстві, проб-
леми формування облікової політики, побудови бухгал-
терської служби, організація документообігу, складання і
подання фінансової звітності. Розглянуто особливості
організації обліку за окремими ділянками роботи.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Бухгалтерський облік : загальна теорія : навчальний 
посібник для студ. вищ. навч. закл. : рек. МОНУ / В. І. 
Бачинський, П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. -
Львів : Магнолия 2006, 2010. - 318 с.

Навчальний посібник написано відповідно до програми
навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна
теорія)". У ньому розкриваються теоретичні та практичні
основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для
подальшого вивчення фінансового та управлінського облі-
ку. Висвітлюються сутність, значення, предмет та метод
бухгалтерського обліку, зміст і будова бухгалтерського
балансу, призначення рахунків бухгалтерського обліку та
їх класифікація, принципи обліку основних господарських
процесів, поняття і види форм бухгалтерського обліку, ос-
нови фінансової звітності та організації бухгалтерського
обліку на підприємстві.

Посібник розрахований на студентів і викладачів вищих
навчальних закладів, бухгалтерів та інших фахівців у галузі
економіки та підприємництва.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Кундря-Висоцька, О. П. Організація обліку : 
навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. П. 
Кундря-Висоцька. - 2-е вид., стереотип. - Київ : 
Алерта, 2007. - 223 с.

У посібнику викладено основи організації обліку шля-
хом висвітлення предмета і методу; охарактеризо-
вано структуру облікового процесу та виокремлено
об'єкти організації обліку як системи, облікового про-
цесу як окремої складової цієї системи для обгрунту-
вання методології організації.

На основі відповідного нормативно-інструктивного
забезпечення викладено моделі організації обліку капі-
талу, зобов'язань, необоротних і оборотних активів,
доходів і фінансового результату.

Автор виходила з потреби підготовки фахівців з
обліку і аудиту вищого рівня управління обліковою си-
стемою, здатних проектувати оптимальні облікові мо-
делі за різних умов їх функціонування.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Загородній, А. Г. Бухгалтерський облік. Основи теорії та 
практики : підручник / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. 
М. Пилипенко. - 4-е вид., перероб. і доп. - Київ : Знання, 
2007. - 550 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та
практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлюються
предмет, принципи, методи та методичні прийоми бухгал-
терського обліку, технології відображення господарських
операцій на бухгалтерських рахунках, сутність, призначен-
ня та форми первинної документації, облікової реєстрації,
формування облікової політики підприємства та складання
бухгалтерської звітності відповідно до національних
Положень (стандартів) обліку.

Розраховано на студентів та викладачів вищих навча-
льних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і
перекваліфікації. Підручник може бути корисним також
для бухгалтерів, керівників підприємств і організацій, пра-
цівників фінансових і економічних служб, які прагнуть під-
вищити свою кваліфікацію.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Блакита, Г. В. Бухгалтерський облік : практикум :
навчальний посібник для студентів вищ. навч. закла -
дів : рек. МОНУ / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. –
Київ : Центр учбов. літератури, 2010. - 152 с.

Даний навчальний посібник дає можливість студентам
набути певного обсягу навичок організації та ведення
бухгалтерського обліку, засвоїти методику розв'язання
задач. Наведені у посібнику задачі сприяють самостійній
роботі над вивченням курсу, розвитку навичок творчого
мислення, підвищують практичну підготовку з
економічних спеціальностей.

Посібник призначений для студентів (бакалаврів,
спеціалістів) та викладачів економічних дисциплін, а
також для працівників, які цікавляться проблемами
облікової діяльності на підприємстві.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Засадна, Х. О. Бухгалтерський облік основних госпо -
дарських операцій у програмі 1С : бухгалтерія 7.7: 
навчальний посібник: рек. МОНУ / Х. О. Засадна, Р. К. 
Шурпенкова. - Київ : Центр навч. літератури, 2010. -
237 с.

Посібник містить теоретичні відомості, практичні
завдання та завдання для самостійної роботи з
програмою 1 С: Бухгалтерія версії 7.7. Він призначений
для бухгалтера-початківця, який уже має навички
роботи з операційною системою Windows та пакетом
програм MS Office, володіє початковими теоретичними
знаннями з бухгалтерського обліку і набуває навичок
бухгалтера-практика.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Іванюта, П. І. Управління ресурсами і витратами :
навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. : рек.
МОНУ / П. І. Іванюта, О. П. Лугівська ; за ред. С. М.
Іванюти. - 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури,
2011. - 320 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та

методологічні основи управління ресурсами і витратами на
підприємстві в ринковій економіці господарювання в пе-
ріод інтеграційних перетворень. Систематизований
матеріал дозволяє майбутнім фахівцям використовувати
методи ефективного та раціонального прийняття управ-
лінських рішень в умовах обмежених матеріальних ресур-
сів.

Буде корисний для студентів вищих навчальних закладів
економічних спеціальностей, магістрів, аспірантів, а також
для практичних фахівців.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Лукашова, І. О. Бухгалтерський облік зовнішньо -
економічної діяльності : навчально-практичний
посібник: рек. МОНУ / І. О. Лукашова, О. М. 
Головащенко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів : 
Магнолия 2006, 2012. - 284 с.

Навчальний посібник «Бухгалтерський облік
зовнішньоекономічної діяльності» відображає специфіку
зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємниц-
тва. У посібнику розглядається купівля-продаж товарів
(робіт, послуг) за іноземну валюту, порядок розрахунків
з державними і не державними установами, укладання й
підписання зовнішньоекономічних договорів
(контрактів). Матеріал надано у вигляді змістових
модулів та тем. Навчальний посібник відповідає
структурі та змісту програми курсу «Облік
зовнішньоекономічної діяльності» та призначений для
студентів спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси» та
«Міжнародна економіка» усіх форм навчання.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Давидов, Т. М. Звітність підприємств : навч. посібник : 
рек. МОНУ / Т. М. Давидов, Н. С. Шалімова. - 2-ге вид., 
стереотип. - Київ : Знання, 2011. - 623 с. + компакт-диск. 
- (Вища освіта ХХІ століття).

У посібнику розкриваються місце та функції звітності у
системі економічної інформації, її склад, концептуальні
основи фінансової звітності, система її нормативного
регулювання, класифікація користувачів звітності, вимоги
до якості інформації, базові принципи формування
звітності, напрями її стандартизації та гармонізації, зміст і
призначення всіх компонентів фінансової звітності,
методика складання звітних форм. Значна увага
приділяється особливим процедурам при формуванні
фінансової звітності (виправлення помилок, внесення змін
до правил ведення обліку, врахування подій після дати
балансу та впливу інфляції, оцінка управлінським
персоналом дотримання принципу безперервності
діяльності), порядку складання консолідованої фінансової
звітності

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Куцик, П. О. Бухгалтерський облік у торгівлі та 
ресторанному господарстві : навчальний посібник для 
самостійного вивчення дисципліни студ. спеціальності
"Облік і аудит" / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. -
Львів : Магнолия 2006, 2010. - 504 с.

Навчальний посібник для самостійного вивчення дис-
дисципліни «Бухгалтерський облік у торгівлі і ресторанному
господарстві» рекомендований студентам спеціальності
«Облік і аудит». У посібнику розглядається питання
бухгалтерського обліку товарних запасів і тари в процесі
здійснення операційної діяльності оптовими, роздрібними та
підприємствами ресторанного господарства споживчої
кооперації України. Структура посібника відповідає програмі
курсу та побудована згідно з вимогами вищої школи до
навчальних посібників для самостійного вивчення
дисципліни.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Гура, Н. О. Облік на підприємствах малого бізнесу :
навчальний посібник / Н. О. Гура, Т. Г. Мельник, Т. М.
Моторина. - Київ : Знання, 2007. - 310 с. - (Вища освіта
ХХІ століття).

У посібнику висвітлюються становлення та розвиток
малого бізнесу в Україні, розкриваються питання організації,
ведення бухгалтерського обліку та складання звітності на
підприємствах малого бізнесу відповідно до чинних
нормативно-правових актів, що регулюють бухгалтерський
та податковий облік за спрощеною формою. Окремі розділ
книги присвячено особливостям обліку в розрізі видів
економічної діяльності. Посібник устаткований завданнями
для самостійної роботи — тестами, задачами, вправами, які
допоможуть студентам сформувати необхідні практичні
навички.

Розраховано на студентів та аспірантів економічних спеці-
альностей, викладачів, бухгалтерів-практиків, економістів, 
менеджер підприємств малого бізнесу.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Джога, Р. Т.  Облік у бюджетних установах : підручник

/ Р. Т. Джога, Л. М. Сінельник, М. В. Дунаєва ; за ред. Р. Т.
Джоги. - Київ : КНЕУ, 2006. - 480 с.

Підручник підготовлено відповідно до програми
навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах»,
включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з
обліку та аудиту. У ньому докладно розглянуто методику
відображення господарських операцій з надходження і
витрачання бюджетних коштів, використання облікової
інформації в управлінні бюджетним процесом.

Для студентів, аспірантів і фахівців різних ланок
бюджетної сфери.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



Лень, В. С. Облік і аудит у страхових організаціях : 
навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. : рек. 
МОНУ / В. С. Лень. - Київ : Центр учбової літератури, 
2009. - 407 с.

Посібник розраховано для підготовки студентів,
перепідготовки та підвищення кваліфікації, працівників
бухгалтерій страхового бізнесу, які вже засвоїли теорію
бухгалтерського обліку та фінансовий облік. У посібнику
висвітлюються основні особливості організації обліку,
звітності, аналізу, аудиту та порядку відображення на
рахунках бухгалтерського обліку господарських
операцій страховиків.

Особливістю посібника є те, що в ньому, крім
теоретичного матеріалу, містяться завдання для
самопідготовки, практичні завдання та тести з основних
питань здійснення бухгалтерського обліку та аудиту в
страхових компаніях.

Читальний зал 

економічної літератури (ауд. 513)



ПІДБІРКА ЖУРНАЛІВ, ЩО 
ПЕРЕДПЛАЧУЄ БІБЛІОТЕКА

Читальний зал 

періодичних видань  (ауд. 248 A)



ДОБІРКА посилань
Бухгалтерский учет-язык бизнеса

http://bbcont.ru/business/buhgalterskii-uchet---yazyk-biznesa.html

Все про бухгалтерський облік

http://www.vobu.com.ua/ukr/news/view/35306

Принципи побудови системи бухгалтерського обліку

http://pidruchniki.com/1597012245762/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/print

sipi_pobudovi_sistemi_buhgalterskogo_obliku#413

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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