
Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних 
технологій: теорія і практика: монографія / В. О. Осмятченко, 
М. М. Касьяненко, Н. П. Мацелюх, Шара Є. Ю. та ін.; ДФСУ; 
НУДПСУ; за заг. ред. д. е. н., проф. В. О. Осмятченка. -  Ірпінь: 
ВЦ НУДПСУ, 2015. -  389 с. -  (Податкова та митна справа в Україні; 
т. 42).
ISBN 978-966-337-388-1

У монографії послідовно викладено теоретичні, методологічні та 
організаційні питання організації бухгалтерського обліку за умов 
застосування інформаційних технологій: досліджено концепцію
побудови та класифікації програмного забезпечення автоматизованої 
системи бухгалтерського обліку в історичному аспекті; висвітлено 
розвиток теоретичних положень інформаційних систем бухг. обліку.

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів: 
монографія / О. М. Андрієнко, О. О. Бідюк, Н. В. Гуріна, Жидєєва Л. І. 
та інш.;УДФСУ, ННІ обліку, аналізу та аудиту, каф. бух. обліку. -  
Ірпінь, 2016. -  414 с. -  (Податкова та митна справа в Україні; Т. 67). -  
ISBN 978-966-337-419-2

Монографія досліджує розвиток бухгалтерського обліку в Україні та 
світі, розкриває теоретичні та прикладні основи удосконалення 
бухгалтерського обліку у підприємницькій діяльності у різних галузях 
економіки та державному секторі, а також висвітлює питання 
удосконалення підготовки фахівців з обліку та аудиту.

Ткаченко Н. М.
Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: 
підручник. -  7-ме вид, допов. і перероб. -  Київ: Алерта, 2016.- 928 с. -  
ISBN 978-617-566-384-4

В підручнику розкрито основні положення сучасної теорії і практики 
ведення обліку на основі діючої законодавчо-нормативної бази. 
Наведено методики розрахунків, відповідну документацію, регістри і 
наприкінці кожного розділу -  зведену кореспонденцію рахунків 
бухгалтерського обліку.
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Кім Ю. Г.
Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок 
їх заповнення: навч. посіб.- Київ: ЦУЛ, 2014. -  600 с. -  
ISBN 978-617-673-287-7

У навчальному посібнику розглянуті основні поняття первинних 
документів господарської діяльності підприємств, наведені їхні 
форми і порядок заповнення відповідно до вимог нормативних актів 
України.

Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: 
підручник / за ред. проф. М. Ф. Огійчука.- 7-ме вид., перероб. і 
допов. -  Київ: Алерта, 2016. -  1040 с. -  
ISBN 978-617-566-356-1

Висвітлено організацію та зміст фінансового і управлінського обліку 
за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів 
України на засадах міжнародних і національних стандартів та 
Податкового кодексу України.

Островерха Р. Е.
Організація обліку: навч. посіб. -  2-е вид., перероб. та доп. -  Київ: 
ЦУЛ, 2012. -  568 с. -  (До 90-річчя навчального закладу). -  
ISBN 978-617-673-067-5

Викладено основи організації обліку шляхом висвітлення 
предмета і методу; охарактеризовано структуру процесу та 
виокремлено об’єкти організації обліку як системи, облікового 
процесу як окремої складової цієї системи для обґрунтування 
методології організації.
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Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб. / Бідюк О. О., 
Шара Є. Ю. -  Київ: ЦУЛ, 2012. -  496 с. -  (до 90-річчя навчального 
закладу). -
ISBN 978-617-673-087-3

У посібнику висвітлено: облік та порядок складання звітності по 
податку на прибуток, ПДВ, акцизному податку, податку на доходи 
фізичних осіб, місцевих податках та зборах, майнових та ресурсних 
платежах, а також порядку обліку та складання звітності при 
спеціальних режимах оподаткування.
Видання містить практичні заняття, тестовий контроль, тематику 
рефератів, питання для самоконтролю знань, глосарій та додатки, 
які включають форми податкової звітності.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях: 
навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. -  Київ: 
ЦУЛ, 2011. -  440 с. -  
ISBN 978-611-01-0257-5

У посібнику систематизовано первинні бухгалтерські документи 
в розрізі меморіальних ордерів, які використовуються для їх 
заповнення. Звернено увагу на організацію облікового процесу в 
бюджетних установах, систему реєстрів меморіально-ордерної 
форми обліку та порядок їх заповнення.
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Малишкін О. І.
Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика: 
навч.-практ. посіб.- Київ: ЦУЛ, 2013. -  376 с. -  
ISBN 978-611-01-0511-8

У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні та організаційні 
аспекти податкового обліку і незалежного аудиту податків в 
Україні.
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ОБЛІКУ

Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. / В. С. Білоусько, 
М. І. Беленкова; за ред. В. С. Білоуська. -  Вид. 6-те, доп. -  Київ: 
Алерта, 2010. -  401 с. -  
ISBN 978-966-2183-75-7

Висвітлено питання теорії бухгалтерського обліку, викладено її 
елементи як складові частини методу бухгалтерського обліку. 
Використано чинні в Україні нормативні документи з 
бухгалтерського обліку, а також вимоги Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку.

Облік у зарубіжних країнах:підручник / О. М. Губачова,
С. І. Мельник; 2-е вид., пепероб. та доп. -  Київ: ЦУЛ, 2012. -  
400 с. -
ISBN 978-617-673-009-5

Викладено зарубіжний досвід організації та основи методології 
бухгалтерського обліку. Класифіковано спільні та відмінні 
сторони обліку в різних країнах світу, відображено принципові 
відмінності у постановці бухгалтерського обліку в зарубіжних 
країнах та в Україні.

Бухгалтерський облік у банках: навч. посіб. / І. А. Волкова, 
О. Ю. Калініна.- Київ: ЦУЛ, 2009. -  520 с. -  
ISBN 978-966-364-888-0

Характеризуються складові загального облікового механізму 
банку як сукупності оперативного, статистичного та 
бухгалтерського обліку. Розкривається зміст методологічного 
інструментарію системи «Бухгалтерський облік». Розглянуто 
методичні прийоми застосування в підсистемі фінансового обліку 
правил нарахування доходів (витрат), переоцінювання активів.
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Історія бухгалтерського обліку: навч. посіб. / М. Я. Остап’юк, 
М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків. -  2-ге вид., випр. і доп. -  Київ: Знання, 
2009. -  278 с. -  (Вища освіта XXI століття). -  
ISBN 978-966-346-526-5

Розкриваються історичні аспекти виникнення і розвитку 
обліково-правової спадщини у світі та Україні від найдавніших 
часів до XX ст., зокрема виникнення і розвитку господарського 
обліку, подвійної бухгалтерії, формування бухгалтерського 
обліку як науки, становлення та розвитку бухгалтерського обліку 
в Україні, а також господарського обліку виробництва і торгівлі в 
Галичині, на Буковині та Закарпатті в дорадянський період.

Ткаченко Н. М.
Оновлена фінансова звітність в Україні: навч.-практ. посіб. -  
Київ: Алерта, 2016. -  64 с. -  (Бібліотека бухгалтера). -  
ISBN 978-617-566-325-7

Розглядається методика бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності згідно з Національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку та новим планом 
рахунків.

Лобозинська С. М.
Облік і аудит у банку: навч. пос. / За ред. проф. С. К. Реверчука. 
-  Київ: Знання, 2007. -  630 с. -  
ISBN 966-346-303-1

Основні теми присвячені організації та методиці обліку 
власного капіталу, основних засобів та нематеріальних активів і 
матеріалів, а також розрахункових, кредитних, валютних, 
депозитних, інвестиційних і касових операцій, обліку доходів, 
витрат, фінансових результатів та складанню звітності, 
організації внутрішнього аудиту банків.



Атамас П. Й.
Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посіб. -  2-е вид., 
перероб. та доп. -  Київ: ЦУЛ, 2010. -  392 с. -  
ISBN 978-611-01-0044-1

У навчальному посібнику розглядаються особливості 
бухгалтерського обліку в окремих галузях: будівництві, сільському 
господарстві, автомобільному, залізничному транспорті, торгівлі та 
громадському харчуванні, житлово-комунальному господарстві, 
готельних закладах, страхових компаніях, гральних закладах, 
ломбардах.

Голов С. Ф.
Управлінський облік: Підручник.- 2-ге вид. -  Київ: Лібра, 2004. -  
704 с. -
ISBN 966-7035-53-0

У підручнику розглядаються: концепція та організація
управлінського обліку; класифікація й методи калькулювання 
витрат; бюджетування; аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг- 
прибуток»; аналіз для прийняття поточних і довгострокових 
рішень; система управлінського контролю на основі обліку за 
центрами відповідальності, а також методи стратегічного 
управлінського обліку. Викладений матеріал ілюструється 
прикладами з практики зарубіжних і українських підприємств.

Фаріон І. Д.
Управлінський облік: підручник / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. -  
Київ: ЦУЛ, 2012. -  792 с. -  
ISBN 978-611-01-0353-4

При викладенні матеріалу основна увага приділена практиці 
відображення на рахунках бухгалтерського обліку різноманітних 
господарських операцій, що пов’язані з організацією 
управлінського обліку.


