
Список рекомендованої літератури: 
 
 

 
Облік у бюджетних установах  : навч. посіб. / О. Ю. 

Акименко, В. В. Гливенко, Т. А. Гоголь [та ін.] ; за заг. ред. 
В. С. Леня. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 559 c. 
 
 Викладені особливості бухгалтерського обліку і 
звітності установ і організацій, які є розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів, за Національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в 
державному секторі. У кожній темі наведені завершені 
числові приклади алгоритмів бухгалтерських проводок, що дає 
змогу краще засвоїти теоретичний матеріал. 
 
 

 
 

 
 

Куцик П. О. Бухгалтерський облік у торгівлі та 
ресторанному господарстві : навч. посіб. / П. О. Куцик, Л. 
І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. - Львів : Магнолія 2006, 2015. – 
503 c. 

 
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. 

 
 

 
 
Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / Л. А. 

Янковська, З. Б. Живко, М. О. Живко [та ін.]. – Львів : 
Магнолія 2006, 2015. – 383 c. 

 
У навчальному посібнику розглянуто концептуальні 

основи регулювання бухгалтерського  обліку та фінансової 
звітності у зарубіжних країнах; подано характеристики та 
відмінності систем бухгалтерського обліку; висвітлено 
основи організації обліку за рубежем; проаналізовано 
особливості застосування та вимоги Міжнародних 
стандартів обліку (IAS) та звітності (IFRS); висвітлено 
загальноприйняті методики ведення обліку у зарубіжних 
країнах за всіма розділами складання фінансової звітності; 
подано основи управлінського обліку та його вплив на 



прийняття управлінських рішень. 
 

Стрельніков О. І. Звітність підприємств : навч. посіб. / 
О. І. Стрельников, Ю. Л. Петрушевський. - Львів : Магнолія 
2006, 2015. – 305 c. 

 
Висвітлено теоретичні та практичні засади складання 

звітності, наведена методика відображення в звітних формах 
інформації про зміни у фінансовому стані, результатах 
діяльності та руху грошових коштів з урахуванням 
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Посібник розкриває порядок заповнення та подання 
податкових декларацій з податку на прибуток та податку на 
додану вартість відповідно до вимог Податкового кодексу 
України. Враховано останні зміни до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". 
 
 

 
Аудит : підручник / О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. 

Кудрицький [та ін.]. - К. : КНЕУ, 2015. - 498 с. 
 
 
У підручнику подається структурований виклад основних 

теоретичних положень аудиту, питань професійної етики, 
організації аудиторської діяльності, методик виконання 
аудиторських процедур перевірки рахунків, окремих 
господарських процесів та фінансової звітності на основі 
вимог чинних Міжнародних стандартів контролю якості 
аудиту, огляду. 

 
 

 
 

 
Облік зовнішньоекономічної діяльності : підручник / 

В. С. Рудницький, В. І. Бачинський, В. О. Хомедюк, О. М. 
Боровик. - Львів : Магнолія 2006, 2014. – 279 c. 

 
Підручник складається із восьми розділів, в яких 

розглянуто порядок здійснення, документальне оформлення, 
оподаткування та відображення в системі рахунків 
бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій 
підприємства. Наведено відомості про зовнішньоекономічні 
контракти, відображення в бухгалтерському обліку валютно-
фінансових, експортно-імпортних, бартерних операцій та 
операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД. Розглянуто 
питання порядку здійснення та обліку іноземних інвестицій та 

методику формування основних показників звітності суб’єкта ЗЕД. 
 
 
 



 
 

 
Ткаченко Н. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, 

оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко. - 6-
те вид., допов. і перероб. - К. : Алерта, 2013.- 981 c. 

 
 
Розкрито основні положення сучасної теорії і практики 

ведення бухгалтерського обліку на основі діючої законодавчо-
нормативної бази, наведено методики розрахунків, відповідну 
документацію, регістри і рахунки бухгалтерського обліку. 
 
 
 

 
 

 
 
Лень В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки : 

підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. - Чернігів : Десна 
Поліграф, 2013. – 437 c. 

 
Детально розглядається фінансовий облік в окремих 

галузях економіки з урахуванням специфіки їх господарських 
операцій та вимог Податкового кодексу України. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Дмитренко І. М. Аудит (за міжнародними 

стандартами) : навч. посіб. / І. М. Дмитренко. - К. : Кондор, 
2013. – 391 c. 

 
Навчальний посібник включає теоретичні положення, що 

розкривають важливі особливості та порядок застосування 
професійних стандартів аудиту; практичні ситуаційні 
завдання й завдання логічних лабіринтів для активного 
освоєння та закріплення запропонованого матеріалу, а його 
основне завдання - сприяти формуванню професійних знань та 
навичок в галузі застосування міжнародних стандартів при 
формуванні системи внутрішнього контролю якості, 
проведенні аудиту, огляду, інших завдань з надання 
впевненості та наданні супутніх послуг. 

 
 
 

Література із фонду НБ ЧНТУ 
2013-2016 років видання  



 
Періодичні видання, передплачені бібліотекою 
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