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Спеціальність (код 08-071-Б) :: Облік і оподаткування 
Дисципліна: Бухгалтерський облік 
Розділ  1. Основи теорії бухгалтерського обліку 
§ 1. Господарський облік, його суть та види. Облікові вимірники. Користувачі 
облікової інформації та їх інформаційні потреби 
§ 2. Предмет бухгалтерського обліку та його головні об’єкти. Методи 
бухгалтерського обліку 
Розділ  2. Бухгалтерський баланс 
§ 1. Бухгалтерський баланс, його призначення, зміст та побудова 
§ 2. Типи господарських операцій таі їх вплив на бухгалтерський баланс 
Розділ  3. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис 
§ 1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть, структура та будова 
§ 2. Суть подвійного запису в бухгалтерському обліку. Кореспонденція рахунків. 
Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок 
Розділ  4. Первинне спостереження, документація та інвентаризація 
§ 1. Документація, її значення та роль. Класифікація бухгалтерських документів. 
Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення 
§ 2. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку 

Література 
1. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика : навч. посіб. / В.С. Лень, В.В. 

Гливенко. – 4-те вид. – Тернопіль : Навч. книга Богдан, 2012. – 747 с.  
2. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : підруч. /  

А.Г. Загородній та ін. – 3-тє вид., доопрац. і допов. – Львів : вид-во Львів. політехніки, 2012. – 340 
с. 

3. Мельник В.Г. Бухгалтерський облік (Основи) : навч. посіб. /  
В.Г. Мельник, А.Г. Богач. – Тернопіль : Екон. думка, 2011. – 365 с. 

4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : підруч. / О.В. Лишиленко. – 3-тє вид. – К.: Центр учбової л-
ри, 2009. – 670 с.  

 
Дисципліна: Фінансовий облік 
Розділ  1. Облік основних засобів 
§ 1. Визнання, оцінка та класифікація основних засобів. Методи нарахування 
амортизації основних засобів 
§ 2. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Документальне 
оформлення операцій з руху основних засобів 
Розділ  2. Облік грошових коштів 
§ 1. Касові операції на підприємстві та порядок їх ведення. Синтетичний та 
аналітичний облік касових операцій 
§ 2. Облік операцій на рахунках в банках. Документування операцій на рахунках в 
банках 
Розділ  3. Облік запасів 
§ 1. Сутність запасів, їх класифікація та первісна оцінка. Методи оцінки 
використаних запасів 
§ 2. Синтетичний і аналітичний облік запасів на підприємстві 
Розділ  4. Облік праці та заробітної плати 
§ 1. Заробітна плата, її суть, види та форми. Законодавчо-нормативне 
регулювання оплати праці 
§ 2. Облік розрахунків з оплати праці: рахунки бухгалтерського обліку, первинні 
документи, види утримань та порядок виплати 



Література 
1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підруч. / Н.М. 

Ткаченко. – 3-тє вид., допов. і перероб. – К.: Алерта, 2008. – 926 с. 
2. Фінансовий облік : навч. посіб. / ред.: В.К. Орлова, М.С. Орлів, С.В. Хома. – К.: ЦУЛ, 2010. – 510 с. 
3. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика : навч.-практ. посіб. / Н.І. Верхоглядова, В.П. 

Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 536 с. 
 
Дисципліна: Економіка підприємства 
Розділ  1. Ринок і продукція 
§ 1. Програма діяльності підприємства та підходи до її розробки.  
§ 2. Поняття та види виробничої потужності підприємства.  Ресурсне 
забезпечення виробничої програми діяльності підприємства 
Розділ  2. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці 
§ 1. Склад та кваліфікаційні характеристики, планування чисельності  персоналу. 
Продуктивність праці, методи її розрахунку та чинники зростання.  
§ 2. Оплата праці, її принципи, види, форми та системи.  
Розділ  3. Капітал підприємства 
§ 1. Склад та структура основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства.   
Економічна сутність амортизації ОВФ та методи її нарахування. Система 
показників ефективності відтворення та використання ОВФ 
§ 2. Сутність, склад та структура оборотних коштів підприємства. Нормування 
витрат матеріальних ресурсів.  
Розділ  4. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-
економічні результати діяльності підприємства 
§ 1. Поняття витрат підприємства та собівартості продукції, групування витрат. 
Оцінювання рівня витрат підприємства та шляхи зниження собівартості його 
продукції 
§ 2. Поняття та види прибутку і доходу. Показники прибутковості підприємства 
та продукції 

Література 
1. Економіка підприємства: теорія і практикум : навч. посіб. / за ред. доц. Н.Г. Міценко, доц. О.І. 

Ященко. – Львів: Магнолія-2006, 2008. – 688 с.  
2. Бойчик І.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / І.М. Бойчик. – К., 2007. – 478 с.  
3. Економіка підприємства : підруч. / М.Г. Грещак, В.М. Колот,  

А.П. Наливайко та ін.; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. –2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 
2004. – 528 с.  

4. Економіка підприємства : електронний навч. посіб. – Львів: віртуальне середовище Нац. ун-ту 
«Львівська політехніка». 

 
Дисципліна: Основи економічної теорії 
Розділ  1. Виробництво і його форми 
§ 1. Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні 
фактори. Обмеженість ресурсів 
§ 2. Товарна форма організації суспільного виробництва. Суть та функції грошей. 
Грошовий обіг та його закони. Інфляція, її суть і причини 
Розділ  2. Економічна система суспільства. Теоретичні основи ринкової 
економіки 
§ 1. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. 
Класифікація економічних систем 
§ 2. Суть, структура та функції ринку. Попит і пропозиція, фактори, що на них 
впливають. Ринкова рівновага і ринкова ціна 
Розділ  3. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці 



§ 1. Підприємство як суб’єкт економічної системи. Класифікація підприємств 
§ 2. Витрати виробництва, дохід і прибуток підприємства 
Розділ  4. Макроекономічні проблеми функціонування економіки 
§ 1. Національний продукт і його вимірювання. Номінальний і реальний ВВП. 
Економічне зростання 
§ 2. Циклічність економічного розвитку. Ринок праці і безробіття. Економічні 
функції держави 

Література 
1. Касьяненко Л.М. Економічна теорія : навч. поcіб. /  

Л. М. Касьяненко. – К. : Цул, 2015. – 224 с. 
2. Мартин О.М. Основи економічної теорії : навч. поcіб. /  

О.М. Мартин, А.І. Харчук. – Львів, ЛДУ БЖД, 2014. – 308 с. 
3. Економічна теорія: Політекономія : підруч. / за ред. В.Д. Базилевича. – 9-те вид., перероб. і доп. – 

К. : Знання, 2014. – 719 с 
4. Отрошко О.В. Основи економічної теорії : навч. поcіб. /  

О.В. Отрошко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Знання, 2013. –  
334 с. 

5. Максименко I.A. Політична економія : навч. поcіб. /  
І.А. Максименко. – 2-ге вид. – Чернівці: Прут, 2012. – 600 с. 

 
 


