
Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри бухгалтерського обліку за останні 5 років (2013-2017) 
 

Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

Найменування навчальної 
дисципліни згідно з 
навчальними планами 
2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018  

Інформація про наявність (рік видання, повна назва видання або ЕВ – тільки електронний вигляд) 

навчального контенту  
(РПНД,  
конспект, 
 посібник, 

 підручник) 

планів практичних 
(семінарських) занять 

завдань для лабораторних 
робіт 

 
завдань для самостійної роботи 

студентів* 
* У разі використання 

інформаційних технологій під 
час виконання завдань для 

самостійної роботи студентів 
робиться позначка “ІТ”. 

питань, задач, 
завдань або 
кейсів для 

поточного та 
підсумкового 
контролю 

завдань для 
комплексної 
контрольної 
роботи 

(“+”, “-”) 

Бакалаври 

Бухгалтерський облік 1. Робоча програма 
навчальної дисципліни 

"Бухгалтерський облік" для 
студентів галузі знань 0305 

"Економіка та 
підприємництво" всіх форм 
навчання / уклад. А. В. 

Махота, А. О. Литвиненко, В.
В. Тютлікова та ін. – Харків : 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. –

60 с. ЕВ 
2. Фартушняк, О. В. 

Бухгалтерський облік: навч. 
посіб. / Харківський 

національний економічний 
університет ім. С. Кузнеця. –
Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2014. – 407 с. 
3. Тютюнник, П. С, Волошан 
І.Г., Сахаров П.О.. Навчальна 
бухгалтерія : навч.-практ. 
посіб. / за заг. ред. П.С. 
Тютюнника; Харківський 
національний економічний 
університет ім. С. Кузнеця. –
Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2015. – 203 с. 

Методичні рекомендації до 
виконання самостійної роботи 

з навчальної дисципліни 
"Бухгалтерський облік" для 
студентів напряму підготовки 
6.030501 "Економічна теорія", 

6.030502 "Економічна 
кібернетика", 6.030503 

"Міжнародна економіка", 
6.030504 "Економіка   
підприємств", 6.030505 

«Управління персоналом та 
економіка праці», 6.030506 
 Прикладна статистика"  та 
6.030508 "Фінанси і кредит" 
денної форми навчання / 
уклад. О. М. Кудіна, О. О. 

Литвиненко, А. В. Махота, В. 
В. Тютлікова. – Харків : ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, 2016. – 77 с.  

ЕВ 
2. Завдання до практичних 

занять з навчальної 
дисципліни "Бухгалтерський 
облік" для студентів галузі 
знань 0305 "Економіка та 
підприємництво" денної 

форми навчання [Електронний 
ресурс] / укл. А. В. Махота, Н. 
С. Пасенко, Ю. С. Часовнікова 

[та ін.]. – Х. : ХНЕУ ім. 

немає потреби ЕВ ЕВ + 



С. Кузнеця, 2015. – 61 с.
Методичні рекомендації до 

виконання практичних завдань 
для студентів спеціальності 
051 «Економіка» першого 

(бакалаврського) рівня / уклад. 
Т.М.Серикова,  В.В. 

Тютлікова, О.М. Кудіна, Т.О. 
Чухлебова – Х. : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2017. – 96 с. (Укр. 

мов.), ЕВ.
Бухгалтерський облік Робоча програма навчальної 

дисципліни "Бухгалтерський 
облік" для студентів напряму 
підготовки 6.030509 "Облік і 
аудит" усіх форм навчання / 
Укл. Маляревський Ю. Д., 
Фартушняк О. В., Пасічник 
І.Ю. – Харків: Вид. ХНЕУ ім.

С. Кузнеця, 2015. – 48 с. 
Бухгалтерський облік : 

навчальний посібник / О. В. 
Фартушняк. – Х. : Вид. ХНЕУ
ім. С. Кузнеця, 2014. – 408 с.

Сборник средств диагностики 
уровня профессиональных 
компетентностей по учебной 
дисциплине «Бухгалтерский 
учет» для иностранных 
студентов направления 

подготовки 6.030509 «Учет и 
аудит» дневной формы 
обучения /  Сост. О. В. 
Фартушняк, Л. В. 

Безкоровайная, И. Ю. 
Пасичник и др. – Х. : Изд. 

ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. –
164 с. 

немає потреби ЕВ ЕВ + 

Управлінський облік Робоча програма з 
навчальної дисципліни 

"Управлінський облік" для 
студентів напряму 
підготовки 6.030509 

"Облік і аудит" усіх форм 
навчання / уклад. С. В. 

Лабунська, Л. В. 
Безкоровайна. – Х. : ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, 2015. – 48 

с. 
Лабунська С. В. 

Управлінський облік: 
навчальний посібник / 
С. В. Лабунська, Л. В 

Безкоровайна. – Х. : ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, 2016. – 360 

с. 

ЕВ Немає потреби Завдання до самостійної роботи з
навчальної дисципліни 

"Управлінський облік" для 
студентів напряму підготовки 

6.030509 "Облік і аудит" та 
навчальної дисципліни "Облік 
виробництва і управління 

витратами підприємства" усіх 
форм навчання / уклад. 

С. В. Лабунська, 
Л. В. Безкоровайна, Н. В. Курган
та ін. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця,

2016. – 112 с. 

ЕВ + 

Фінансовий облік І Робоча програма ЕВ Немає потреби Методические рекомендации к ЕВ + 



навчальної дисципліни 
"Фінансовий облік – 1" для 

студентів напряму 
підготовки 6.030509 

"Облік і аудит" усіх форм 
навчання / укл. Ю. Д. 
Маляревський, Л. В. 
Безкоровайна, О. В. 

Фартушняк та ін. – Х.: 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2016. – 56 с. 
Маляревский Ю. Д. 

Финансовый учет – 1 : 
учебно-методическое 

пособие для 
самостоятельного 

изучения дисциплины для 
иностранных студентов 
направления подготовки 
6.030509 "Учет и аудит" / 
Маляревский Ю. Д., 
Безкоровайная Л. В., 

Ольховская В. В. – Х. : 
ХНЭУ им. С. Кузнеца, 

2016. – 240 с. 

самостоятельной работе по учету
основных средств по учебной 
дисциплине "Финансовый учет-
1" для иностранных студентов 

направления подготовки 
6.030509 "Учет и аудит" всех 
форм обучения / сост. Ю. Д. 

Маляревский, Л. В. 
Безкоровайная, В. В. Ольховская
и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. 

Кузнеца, 2014. – 48 с. 
Методические рекомендации к 
самостоятельной работе по учету
денежных средств и дебиторской

задолженности по учебной 
дисциплине "Финансовый учет-
1" для иностранных студентов 

направления подготовки 
6.030509 "Учет и аудит" всех 

форм обучения / Сост. 
Маляревский Ю. Д., 

Безкоровайная Л. В., Ольховская
В. В., Лучанинова А. С. – 

Харьков : Изд. ХНЭУ, 2014. – 48 
с. 

Методические рекомендации к 
самостоятельной работе по учету
запасов по учебной дисциплине 

"Финансовый учет-1" для 
иностранных студентов 
направления подготовки 

6.030509 "Учет и аудит" всех 
форм обучения / сост. Ю. Д. 

Маляревский, Л. В. 
Безкоровайная, В. В. Ольховская
и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. 

Кузнеца, 2014. – 48 с. 
Фінансовий облік ІІ Фінансовий облік ІІ : 

робоча програма для 
студентів спеціальності 

071 "Облік і 
оподаткування" першого 
(бакалаврського) рівня : 

ЕВ Немає потреби Методические рекомендации к 
самостоятельной работе по учету
доходов, расходов и результатов 

деятельности по учебной 
дисциплине "Финансовый учет-
2" для иностранных студентов 

ЕВ + 



[Електронне видання] / 
уклад. Ю. Д. 

Маляревський, Л. В. 
Безкоровайна, 

О. В. Фартушняк  І. Ю. 
Пасічник. – Харків: ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, 2017. – 52 с. 

Маляревский Ю. Д. 
Финансовый учет II : 

учебное пособие / Ю. Д. 
Маляревский, Л. В. 
Безкоровайная, В. В. 

Ольховская. – Х. : ХНЭУ 
им. С. Кузнеца, 2017. – 261 

с. 

направления подготовки 
6.030509 "Учет и аудит" всех 

форм обучения / сост. 
Ю. Д. Маляревский, Л. В. 

Безкоровайная, В. В. Ольховская
и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. 

Кузнеца, 2015. – 58 с. 
Методические рекомендации к 
самостоятельной работе по учету

собственного капитала по 
учебной дисциплине 

"Финансовый учет-2" для 
иностранных студентов 
направления подготовки 

6.030509 "Учет и аудит" всех 
форм обучения / сост. Ю. Д. 

Маляревский, Л. В. 
Безкоровайная, В. В. Ольховская

и др. – Х. : ХНЭУ им. С. 
Кузнеца, 2015. – 32 с. 

Методические рекомендации к 
самостоятельной работе по учету

обязательств по учебной 
дисциплине "Финансовый учет-
2" для иностранных студентов 

направления подготовки 
6.030509 "Учет и аудит" всех 
форм обучения / сост. Ю. Д. 

Маляревский, Л. В. 
Безкоровайная, В. В. Ольховская
и др. – Х. : Изд. ХНЭУ им. С. 

Кузнеца, 2015. – 47 с. 
Фінансовий облік Фінансовий облік : робоча 

програма для студентів 
спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" першого 
(бакалаврського) рівня 
/ Ю.Д.Маляревський, 
О.В.Фартушняк, 
І.Ю.Пасічник 
(план 2018 р.) 

ЕВ  Фінансовий облік : методичні 
рекомендації до самостійної 
роботи з обліку основних 

засобів та інших необоротних 
матеріальних активів для 
студентів спеціальності 071 

"Облік і оподаткування" 
першого (бакалаврського) 

рівня 
/ Ю.Д.Маляревський, 
Л.В.Безкоровайна, 

ЕВ + 



Р.А.Єремейчук 
(план 2018 р.) 

Фінансовий облік: методичні 
рекомендації до самостійної 
роботи з обліку запасів для 
студентів спеціальності 071 

"Облік і оподаткування" першого
(бакалаврського) рівня / 
Ю.Д.Маляревський, 
Л.В.Безкоровайна, 
Р.А.Єремейчук 
(план 2018 р.) 

Облік за видами 
економічної діяльності 

Робоча програма навчальної 
дисципліни "Облік за видами 
економічної діяльності" для 
студентів напряму підготовки
6.030509 "Облік і аудит" усіх 

форм навчання / Уклад. 
Маляревський Ю. Д., Горяєва
М. С., Пасенко Н. С. – Х: Вид.
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. –

67 с. 
(ЕВ) 

Задания к практическим 
занятиям по учебной 

дисциплине «Учет по видам 
экономической деятельности"
для иностранных студентов 
направления подготовки 
6.030509 "Учет и аудит» 
дневной формы обучения / 
Сост. Пасенко Н.С, Горяева 
М.С., Махота А.В. – Харків: 
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2015. – 64 с. 
Облік за видами 

економічної діяльності : 
методичні рекомендації до 
практичних завдань з обліку 
операцій у будівельних 

підприємствах для студентів 
спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" першого 

(бакалаврського) рівня (план 
2018 року) 

 

ЕВ 1. Пасенко Н.С. Методичні 
рекомендації до самостійної 
роботи з обліку операцій у 

торгівельних підприємствах з 
навчальної дисципліни "Облік 
за видами економічної діяль-
ності" для студентів напряму 
підготовки 6.030509 "Облік і 
аудит" денної форми навчання 
/ Н.С. Пасенко, М.С. Горяєва, 
О.В. Шушлякова. – Харків : 
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2016. – 64 с. 
2. Пасенко Н.С. Методичні 
рекомендації до самостійної 
роботи з обліку операцій в 

автотранспортних 
підприємствах з навчальної 
дисципліни "Облік за видами 
економічної діяльності" для 
студентів напряму підготовки 

6.030509 "Облік і аудит" 
денної форми навчання / Н.С. 
Пасенко, М.С. Горяєва. – 
Харків : Вид. ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2015. – 32 с. 
3. Пасенко Н.С. Методичні 
рекомендації до самостійної 
роботи з обліку операцій у 
будівельних підприємствах з 

ЕВ + 



навчальної дисципліни "Облік 
за видами економічної 

діяльності" для студентів 
напряму підготовки 6.030509 
"Облік і аудит" денної форми 
навчання / Н.С. Пасенко, М.С. 

Горяєва. – Харків : Вид. 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 

32 с. 
Звітність 

підприємств 
(план 2015/2016, 2016/2017)

Звітність підприємств: робоча
програма для студентів 

спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" першого 

(бакалаврського) рівня / укл. 
І. Г. Волошан, М. С. Горяєва. 

– Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2017. – 49 с. 

Тютюнник П. С.  Звітність 
підприємств : навч. посіб. / 

Тютюнник П. С., Стиренко Л. 
М. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. 
Семена Кузнеця. - Харків : Вид.
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 

438 с. 
Звітність підприємств 
[Електронний ресурс]: 
навч. посіб. / Тютюнник 
П.С., Волошан І.Г. / 

консультант: В.М. Анохін; 
дизайн: Д.О. Романова та 

ін.; Харківський 
національний економічний 
університет ім. С. Кузнеця. 

– Х. : ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2016.– Режим 

доступу: 
http://library.hneu.edu.ua/de

partments.php - Загол. з 
титул. екрану. – 
мультимедійне 

інтерактивне електрон. 
вид. комбінованого 
використ.(371 Мб). 

Звітність підприємств: методичні
рекомендації до виконання  

практичних завдань для студентів 
спеціальності 071 "Облік та 
оподаткування" першого 

(бакалаврського) рівня / уклад. 
І. Г. Волошан, М. С. Горяєва. –
Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2017. – 64 с. 

немає 
потреби 

ЕВ ЕВ + 



Облік і звітність в 
оподаткуванні 

Робоча програма навчальної 
дисципліни «Облік і звітність

в оподаткуванні» для 
студентів напряму підготовки
6.030509 «Облік і аудит» усіх
форм навчання / Укл. А. А. 
Пилипенко, І. Г. Волошан, М.
С. Горяєва. – Харків : Вид. 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. –
53 с. 

Облік і звітність в 
оподаткуванні : методичні 
рекомендації до практичних 

завдань для студентів 
спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" першого 
(бакалаврського) рівня 

(план 2018 р.) 

ЕВ ЕВ ЕВ + 



Комп'ютерні 
облікові системи 

Комп'ютерні облікові 
системи : робоча програма 

для студентів 
спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" першого 
(бакалаврського) рівня 

/ Н.В.Курган (План 2018 
р.) 

лекційних занять 
не передбачено 

практичних занять 
не передбачено 

Маляревський Ю. Д. 
Комп'ютерні облікові 
системи. Методичні 
рекомендації до 

виконання 
лабораторних робіт для 
студентів спеціальності 

071 "Облік і 
оподаткування" 

спеціалізації "Облік і 
аудит" першого 

(бакалаврського) рівня 
/ Ю. Д. Маляревський, 
Н. В. Курган. – Харків : 
Вид. ХНЕУ, 2017. – 414 

с. 

ЕВ ЕВ + 

Облік міжнародних 
операцій 

Облік міжнародних 
операцій : робоча 

програма для студентів 
спеціальності 292 

"Міжнародні економічні 
відносини" першого 

(бакалаврського) рівня / 
О.В.Прокопішина (План 

2018 р.) 

ЕВ Немає 
потреби 

Облік міжнародних операцій: 
методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів 

спеціальності 292 
"Міжнародні економічні 
відносини" першого 

(бакалаврського) рівня / 
О.В.Прокопішина 

(План 2018 р.) 

ЕВ + 

Облік 
зовнішньоекономічних 
операцій підприємств 
туристичної галузі 

Робоча програма 
навчальної дисципліни 

«Облік 
зовнішньоекономічних 
операцій підприємств 
туристичної галузі» для 
студентів спеціальності 

8.14010301 
«Туризмознавство» всіх 

форм навчання / 
С.В.Лабунська, 
О.В.Прокопішина 

– Харків : Вид. ХНЕУ, 
2017. – 40 с. 
№28, план 13 

Методичні рекомендації до 
виконання практичних 
завдань з навчальної 
дисципліни "Облік 

зовнішньоекономічних 
операцій підприємств 
туристичної галузі" для 
студентів спеціальності 

8.14010301 
"Туризмознавство" всіх 

форм навчання / 
О.В.Прокопішина 

– Харків : Вид. ХНЕУ, 2015. 
– 48 с. 

Немає 
потреби 

ЕВ ЕВ + 

Облік і аудит 
(англ.) 

Робоча програма 
навчальної дисципліни 

“Облік і аудит” ЕВ 

Методичні рекомендації до 
виконання практичних завдань 

Немає 
потреби 

ЕВ ЕВ + 



з навчальної дисципліни “Облік
і аудит” для студентів напряму 
підготовки "Менеджмент" 
спеціалізації «Бізнес-

адміністрування» денної форми
навчання / О.В.Прокопішина. -
– Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. –

56 с 

Облік у кредитних та 
бюджетних установах 

(план 2017/2018) 

Облік у кредитних та 
бюджетних установах : 
робоча програма для 

студентів спеціальності 
071 "Облік і 

оподаткування" першого 
(бакалаврського) рівня / 

Н.В.Глєбова, 
А.О.Литвиненко, 

О.М.Кудіна, А.В.Махота 
(План 2018 р.) 

Облік у кредитних та 
бюджетних установах : 
практикум для студентів 
спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" першого 
(бакалаврського) рівня / 

Н.В.Глєбова, 
А.О.Литвиненко, 

О.М.Кудіна, А.В.Махота 
(План 2018 р.) 

немає потреби ЕВ ЕВ + 

Облік в бюджетних 
установах (план 2015/2016, 

2016/2017) 

Робоча програма 
навчальної дисципліни 

"Облік у бюджетних 
установах"для студентів 

напряму підготовки 6.030509 
"Облік і аудит"усіх форм 

навчання укл. О. М. Кудіна, І.
П. Дзьобко, М. М. Жовтопуп. 

– Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2014. – 60 с. (Укр. 

мов.) 

Облік у бюджетних 
установах:методичні 

рекомендації до виконання 
практичних завдань 

для студентів спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» 
першого (бакалаврського) 
рівня уклад. О. М. Кудіна. – 
Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 
2017. – 48 с. (Укр. мов.) 

немає потреби Методичні рекомендації до 
самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Облік в бюджетних 

установах» для студентів 
напряму підготовки 6.030509 

«Облік і аудит» усіх форм 
навчання / укл. О.М. Кудіна, 
І.П.Дзьобко., М.М.Жовтопуп – 
Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 48 с. 

(Укр. мов.) 

ЕВ + 

Облік у банках (план 
2015/2016, 2016/2017) 

Робоча програма 
навчальної дисципліни 
"Облік у банках" для 
студентів напряму 

підготовки 030509 "Облік і 
аудит" всіх форм навчання 

/ А.О.Литвиненко, 
А.В.Махота, Н.В.Глєбова. 

– Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. 
Кузнеця, 2016. – 65с. 

ЕВ немає потреби ЕВ ЕВ + 

1С для фізичної особи- Робоча програма навчальної ЕВ Методичні рекомендації ЕВ ЕВ + 



підприємця (майнор) дисципліни "1С" для 
фізичних осіб-підприємців" 

для студентів усіх 
спеціальностей усіх форм 

навчання першого 
(бакалаврського) рівня денної

форми навчання / уклад. 
О. В. Фартушняк, 

І. Ю. Пасічник – Х. : ХНЕУ, 
вид. ім. С. Кузнеця, 2017. – 30

с. -ЕВ 

до виконання 
лабораторних завдань з 
навчальної дисципліни 
"1С" для фізичних осіб-

підприємців" для 
студентів усіх 

спеціальностей усіх форм 
навчання першого 

(бакалаврського) рівня 
денної форми навчання / 
уклад. О. В. Фартушняк, 
І. Ю. Пасічник – Х. : 
ХНЕУ, вид. ім. С. 

Кузнеця, 2017. – 30 с.  - 
ЕВ 

1С Підприємство за 
напрямами ведення бізнесу 

(майнор) 

Робоча програма навчальної 
дисципліни "1С" 

Підприємство за напрямами 
ведення бізнесу" для 

студентів усіх спеціальностей
усіх форм навчання першого 
(бакалаврського) рівня денної

форми навчання / уклад. 
О. В. Фартушняк, 

І. Ю. Пасічник – Х. : ХНЕУ, 
вид. ім. С. Кузнеця, 2017. – 30

с. -ЕВ 

ЕВ Методичні рекомендації 
до виконання 

лабораторних завдань з 
навчальної дисципліни 

"1СПідприємство за 
напрямами ведення 

бізнесу" для студентів усіх
спеціальностей усіх форм 

навчання першого 
(бакалаврського) рівня 
денної форми навчання / 
уклад. О. В. Фартушняк, 
І. Ю. Пасічник – Х. : 
ХНЕУ, вид. ім. С. 

Кузнеця, 2017. – 30 с.  - 
ЕВ 

ЕВ ЕВ + 



1С: Обліковий 
консалтинг в управлінні 

бізнес-процесами 
підприємства (вільний 

майнор) 

1С: Обліковий консалтинг 
в управлінні бізнес-

процесами підприємства : 
робоча програма для 

студентів усіх 
спеціальностей другого 
(магістерського) рівня / 

І.Г.Волошан, Н.С.Пасенко 
(План 2018 р.) 

ЕВ 1С: Обліковий 
консалтинг в 

управлінні бізнес-
процесами 

підприємства : 
методичні рекомендації 
до лабораторних робіт 
для студентів усіх 

спеціальностей другого 
(магістерського) рівня / 

І.Г.Волошан, 
Н.С.Пасенко 

(План 2018 р.) 

ЕВ ЕВ + 

Старт та розвиток 
власного бізнесу від 
оформлення до 

податкового супроводу 
(майнор) 

Старт та розвиток 
власного бізнесу : від 

оформлення до 
податкового супроводу : 
робоча програма для 

студентів усіх 
спеціальностей другого 
(магістерського) рівня 

/Ю.С.Часовнікова 
(План 2018 р.) 

Старт та розвиток власного 
бізнесу : від оформлення до 
податкового супроводу: 

методичні рекомендації до 
практичних завдань для 

студентів усіх 
спеціальностей другого 
(магістерського) рівня 

(План 2018 р.) 

Немає потреби ЕВ ЕВ + 

Облік і аудит Робоча програма 
навчальної дисципліни 

"Облік і аудит" для 
студентів напряму 
підготовки 6.030601 

"Менеджмент" усіх форм 
навчання / Ю.О.Леонова 

Ю.О, 
Т.О.Чухлєбова, 

Н.С.Доценко – Х. : ХНЕУ, 
вид. ім. С. Кузнеця, 2016. – 

64с. 

ЕВ Немає потреби Завдання до самостійної 
роботи з навчальної 

дисципліни "Облік і аудит" 
для студентів напряму 
підготовки 6.030601 

"Менеджмент" денної форми 
навчання / Ю.О.Леонова Ю.О, 
І.А.Цюрко, Н.С.Доценко – Х. : 
ХНЕУ, вид. ім. С. Кузнеця, 

2016. – 64с 

ЕВ + 

Магістри 

Фінансова звітність за 
міжнародними стандартами 

та її аналіз 

Фінансова звітність за 
міжнародними стандартами 
та її аналіз: робоча програма 
для студентів спеціальності 

Фінансова звітність за 
міжнародними стандартами та 

її аналіз : методичні 
рекомендації до практичних 

немає 
потреби 

ЕВ ЕВ + 



071 «Облік і оподаткування» 
другого (магістерського) 

рівня / Уклад. Маляревський 
Ю. Д., Пасенко Н. С. – Х.: 
Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2017. – 82 с. 
(ЕВ) 

завдань для студентів 
спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" другого 
(магістерського) рівня / 

Н.С.Пасенко 
(план 2018 р.) 

Лабораторний практикум 
«Навчальна бухгалтерія» 

Робоча програма навчальної 
дисципліни "Лабораторний 
прак-тикум «Навчальна 

бухгалтерія»" для студентів 
спеціальності 8.03050901 

"Облік і аудит" денної форми 
навчання / уклад. П. С. 

Тютюнник, І. Г. Волошан. – 
Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2016. – 48 с. 

ЕВ Тютюнник П. 
С. Навчальна 
бухгалтерія : 
навчально-
практичний 
посібник / П. 
С. Тютюнник, 
І. Г. Волошан, 
П. О. Сахаров ;
за заг. ред. 

Тютюнника П.
С. – Х. : ХНЕУ
ім. С. Кузнеця,
2015. – 204 с. 

ЕВ ЕВ + 

Організація 
бухгалтерського обліку та 
контролю в управлінні 

підприємством 
(план 2017/2018) 

Організація бухгалтерського 
обліку та контролю в 

управлінні підприємством : 
робоча програма для 

студентів спеціальності 071 
"Облік і оподаткування" 
другого (магістерського) 

рівня / А.А.Пилипенко – план
2018 р. 

Організація бухгалтерського 
обліку та контролю в 

управлінні підприємством : 
навчальний посібник –/ 

А.А.Пилипенко (план 2018 р.)

ЕВ Немає 
потреби 

ЕВ ЕВ + 

Організація 
бухгалтерського обліку 

(план 2015/2016, 2016/2017)

Робоча програма навчальної 
дисципліни "Організація 
бухгалтерського обліку" / 

А.А.Пилипенко. – Х.: ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, 2016. – 48 с.

ЕВ Немає 
потреби 

ЕВ ЕВ + 



– 2016 р. 
Організація бухгалтерського 
обліку: навчальний посібник 

ЕВ 

Бухгалтерський облік в 
управлінні підприємством

(план 2015/2016, 2016/2017)

Робоча програма навчальної 
дисципліни Бухгалтерський 

облік в управлінні 
підприємством / 
А.А.Пилипенко, 

О.В.Писарчук – Х.: ХНЕУ ім.
С. Кузнеця, 2016. – 48 с. 

ЕВ Немає 
потреби 

ЕВ ЕВ + 

Облік діяльності та 
управління витратами 

підприємства 

Облік діяльності та 
управління витратами 
підприємств: робоча 

програма для студентів 
спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" другого 
(магістерського) рівня / 

С.В.Лавбунська, Н.В.Курган
(План 2018 р.) 
Лабунська С. В. 

Управлінський облік: 
навчальний посібник / С. В. 

Лабунська, Л. В. 
Безкоровайна. //– Х.: ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця, 2016. – 352 с.

Практикум з навчальних 
дисциплін «Управлінський 
облік» і «Облік виробництва 
та управління витратами 

підприємства» для студентів 
спеціальності «Облік і аудит» 

магістерської програми 
«Облік і аналіз 

підприємницької діяльності» 
денної форми навчання / 
Укл.С. В. Лабунська, Л.В. 
Безкоровайна – Харків: Вид. 
ХНЕУ, 2011. - 83  с. ЕВ 

Немає 
потреби 

Методичні рекомендації до 
самостійної роботи з навчальної 
дисципліни "Облік виробництва та 
управління витратами підприємств" 

для студентів спеціальності 
8.03050901 "Облік і аудит" денної 

форми навчання / укл. С. В. 
Лабунська, Н. В. Курган. – Х. : Вид. 
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 33 с.

ЕВ + (ЕВ) 

Аспірантура 

Організація управлінського 
обліку в системі 

менеджменту підприємства

Організація управлінського 
обліку в системі 

менеджменту підприємства / 
С.В.Лабунська – план 2018 р.

ЕВ Немає 
потреби 

ЕВ ЕВ + 

Теорія обліку та сучасні 
концепції звітності 

Теорія обліку та сучасні 
концепції звітності / 

А.А.Пилипенко – план 2017 
р. 

ЕВ Немає 
потреби 

ЕВ ЕВ + 

 



Таблиця 5 
Методичне забезпечення курсового проектування 

 

Найменування навчальної дисципліни 
Семестр, в якому 

передбачена курсова робота 
(проект) 

Інформація про наявність  
(«+» або «-») 

методичних розробок тематики курсових робіт 
(проектів) 

Бакалаврат 
МЕЙДЖОР «ОБЛІК І АУДИТ» 

Курсова робота: «Фінансовий облік» 5 + + 
Магістратура 

Спеціалізація «ОБЛІК І АУДИТ» 
Курсова робота «Облік діяльності та 
управління витратами підприємств» 2 + + 

 
 
 

Таблиця 6 
 
Забезпечення програмами і базами для проходження практики (для випускових кафедр) 

Найменування 
практики 

Семестр, в 
якому 

передбачена 
практика 

Тривалість 
практики 
(тижнів) 

Інформація про 
наявність програм 

практик 
(“+” або “-”) 

Найменування бази для проходження практики
Інформація про наявність угод про 

проходження практик  
(дата, номер, строк дії) 

Бакалаврат 
Виробнича
практика 

6 2 

+ ВКП "Нордік" у формі ТОВ № 102 
від 22.09.2016 до 24.12.2016 

+ ПАТ "ЛЕКХІМ-ХАРКІВ" № 741 07.02.2017 безстроковий 
+ ПП "БУДТРАНСГРУП" № 2419 09.02.2015 

безстроковий 
+ СФГ "Дружба" 

 
№ 249  

від 02.11.2016 до 24.12.2016 
+ ТОВ "Август-Украина" № 2115  

09.12.2014 безстроковий 



+ ТОВ "Агротехнологія-ХХІ" № 751 
від 29.02.2016 до 02.04.2016 

+ ТОВ "Альянс" № 2494  
25.02.2015 безстроковий 

+ ТОВ "Восток 2012" № 2418 від 09.02.2015 
безстроковий 

+ ТОВ "Електроіндустрія" № 2492 
25.02.2015 безстроковий 

+ ТОВ "Енерго-Ефект" № 101 
від 22.09.2016 до 24.12.2016 

+ ТОВ "Енерджигруп" № 760 13.02.2017 безстроковий 
+ ТОВ "Євро ЗЕД Сервіс" № 2123 10.12.2014 

безстроковий 
+ ТОВ "Компанія "Хімпостачання" № 2051 02.12.2014 

безстроковий 
+ ТОВ "Компанія ВІС груп плюс" № 728/1 06.02.2017 

безстроковий 
+ ТОВ "Літпол-Україна" № 604 21.12.2016 безстроковий 
+ ТОВ "Оріон" У процесі укладання 
+  ТОВ "Спорткорт" №2155 

11.12.2014 безстроковий 
+ ТОВ "Укпромтех" № 2423 

10.02.2015 безстроковий 
+ ТОВ Компанія "Хімпостачання" № 2051  

02.12.2014 безстроковий 
+ ТОВ НВФ "Вест Лабс ЛТД" № 607 

21.12.2016 безстроковий 
+ ФОП Марочко С.В. № 2493 

25.02.2015 безстроковий 
Науково-
дослідна 
практика 

8 2 + Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця Не потребує угоди 

Виробнича 8 4 + ПАТ "Агрокомбінат "Слобожанський" № 2065 04.12.2014 



практика безстроковий 
+ Головне управління Пенсійного фонду 

України в Харківській області 
У процесі укладання 

+ ПАТ "ЛЕКХІМ-ХАРКІВ" № 741 07.02.2017 безстроковий 
+ ПП "БУДТРАНСГРУП" № 2419 09.02.2015 

безстроковий 
+ СФГ "Дружба" № 249 

від 02.11.2016 до 24.12.2016 
+ ТОВ "Август-Украина" № 2115  

09.12.2014 безстроковий 
+ ТОВ "Агротехнологія-ХХІ" № 751 

від 29.02.2016 до 02.04.2016 
+ ТОВ "Альянс" № 2494  

25.02.2015 безстроковий 
+ ТОВ "Антарес ЮВ" № 793 20.02.2017 безстроковий 
+ ТОВ "Восток 2012" № 2418 від 09.02.2015 

безстроковий 
+ ТОВ "Електроіндустрія" № 2492 

25.02.2015 безстроковий 
+ ТОВ "Енерджигруп" № 760 13.02.2017 безстроковий 
+ ТОВ "Компанія "Хімпостачання" № 2051 02.12.2014 

безстроковий 
+ ТОВ "Компанія ВІС груп плюс" № 728/1 06.02.2017 

безстроковий 
+ ТОВ "Літпол-Україна" № 604 21.12.2016 безстроковий 
+ ТОВ "Укпромтех" № 2423 

10.02.2015 безстроковий 
+ ТОВ "Харківський завод під’ємно-

транспортного устаткування" 
№ 298 14.11.2016 безстроковий 

 + ТОВ Компанія "Хімпостачання" № 2051  
02.12.2014 безстроковий 

+ ТОВ НВФ "Вест Лабс ЛТД" № 607 



21.12.2016 безстроковий 
Магістратура 

Науково-
дослідна 
практика 

1 1 + Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця Не потребує угоди 

Науково-
дослідна 
практика 

3 7 + Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця Не потребує угоди 

Переддипло
мна 
практика 

3 7 + ВКП "Нордік" у формі ТОВ № 102 
від 22.09.2016 до 24.12.2016 

3 7 + Головне управління Пенсійного фонду 
України в Харківській області 

У процесі укладання 

3 7 + ПАТ "Агрокомбінат "Слобожанський" № 2065 04.12.2014 
безстроковий 

3 7 + ПАТ "ЛЕКХІМ-ХАРКІВ" № 741 07.02.2017 
безстроковий 

3 7 + ПП "БУДТРАНСГРУП" № 2419 09.02.2015 
безстроковий 

3 7 + СФГ "Дружба" 
 

№ 249  
від 02.11.2016 до 24.12.2016 

3 7 + ТОВ "Август-Украина" № 2115  
09.12.2014 безстроковий 

3 7 + ТОВ "Агротехнологія-ХХІ" № 751 
від 29.02.2016 до 02.04.2016 

3 7 + ТОВ "Альянс" № 2494  
25.02.2015 безстроковий 

3 7 + ТОВ "Антарес ЮВ" № 793 20.02.2017 
безстроковий 

3 7 + ТОВ "Восток 2012" № 2418 від 09.02.2015 
безстроковий 

3 7 + ТОВ "Електроіндустрія" № 2492 
25.02.2015 безстроковий 

3 7 + ТОВ "Енерго-Ефект" № 101 



від 22.09.2016 до 24.12.2016 
3 7 + ТОВ "Енерджигруп" № 760 13.02.2017 

безстроковий 
3 7 + ТОВ "Євро ЗЕД Сервіс" № 2123 10.12.2014 

безстроковий 
3 7 + ТОВ "Компанія "Хімпостачання" № 2051 02.12.2014 

безстроковий 
3 7 + ТОВ "Компанія ВІС груп плюс" № 728/1 06.02.2017 

безстроковий 
3 7 + ТОВ "Літпол-Україна" № 604 21.12.2016 

безстроковий 
3 7 +  ТОВ "Спорткорт" №2155 

11.12.2014 безстроковий 
3 7 + ТОВ "Укпромтех" № 2423 

10.02.2015 безстроковий 
3 7 + ТОВ "Харківський завод під’ємно-

транспортного устаткування" 
№ 298 14.11.2016 
безстроковий 

3 7 + ТОВ Компанія "Хімпостачання" № 2051  
02.12.2014 безстроковий 

3 7 + ТОВ НВФ "Вест Лабс ЛТД" № 607 
21.12.2016 безстроковий 

 
 

 


