
Навчально-методична література видана викладачами кафедри 

бухгалтерського обліку 

за 2014-2016 роки 
№ 

п/п 
Назва метод. розробок Автори 

1.  

Методичні вказівки з виконання міждисциплінарної 

курсової роботи з дисциплін професійної підготовки (для 

студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР 

«Бакалавр» денної та заочної форм навчання): [для студ. 

вищих навч. закл.] 

Пономаренко О. Г. 

Канцедал Н. А.,  

Лега О. В. 

2.  

Наскрізна програма практик : навч. посіб. [для студентів 

вищ. навч. закладів напряму підготовки 6.030509 «Облік і 

аудит» ОКР «Бакалавр»] 

Канцедал Н. А.,  

Лега О. В.,  

Ліпський Р. В., 

Пономаренко О. Г., 

Прийдак Т. Б., 

Скиданенко А. Ю., 

Яловега Л. В. 

3.  

Звітність підприємств. Методичні вказівки та завдання 

для виконання контрольної роботи студентами 

спеціальності «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» заочної 

форми навчання. 

Єрмолаєва М.В. 

4.  

Фінансовий облік 1. Методичні рекомендації і завдання 

для лабораторних занять для студентів спеціальності «Облік 

і аудит» ОКР «Бакалавр» 

Єрмолаєва М.В., 

Скиданенко Ю.Д., 

Скиданенко А.Ю., 

Гирява О.Я. 

5.  

Методичні рекомендації та завдання для проведення 

занять з дисципліни «Університетська освіта» для студентів 

денної та заочної форми навчання напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» 

Ватуля І. Д., 

Трушина А. Ю. 

6.  

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 

«Міжнародні стандарти фінансової звітності» для студентів 

денної форми навчання за напрямом підготовки 0305 

«Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 – 

«Облік і аудит» ОКР «Спеціаліст» 

Грибовська Ю. М. 

7.  

Методичні вказівки до виконання індивідуальних 

науково-дослідних завдань з дисципліни «Міжнародні 

стандарти фінансової звітності» для студентів денної форми 

навчання за напрямом підготовки 0305 «Економіка і 

підприємництво» спеціальності 7.03050901 – «Облік і 

аудит» ОКР «Спеціаліст» / 

Грибовська Ю. М. 

8.  

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» 

для студентів заочної форми навчання за напрямом 

підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит» ОКР 

«Спеціаліст» 

Грибовська Ю. М. 

9.  

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 

дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» 

для студентів заочної форми навчання за напрямом 

підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит» ОКР 

Грибовська Ю. М. 



№ 

п/п 
Назва метод. розробок Автори 

«Спеціаліст» с. 

10.  

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 

дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» 

для студентів денної форми навчання за напрямом 

підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит» ОКР 

«Спеціаліст» 

Грибовська Ю. М. 

11.  

Робочий зошит для проведення практичних занять з 

дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» 

для студентів денної форми навчання за напрямом 

підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит» ОКР 

«Спеціаліст» 

Грибовська Ю. М. 

12.  

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів заочної 

форми навчання за напрямом підготовки 0305 «Економіка і 

підприємництво» спеціальності 6.030508 – «Фінанси і 

кредит» ОКР «Бакалавр» 

Грибовська Ю. М. 

13.  

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для студентів денної форми 

навчання за напрямом підготовки 0305 «Економіка і 

підприємництво» спеціальності 6.030508 – «Фінанси і 

кредит» ОКР «Бакалавр» 

Грибовська Ю. М. 

14.  

Методичні вказівки до виконання індивідуальних 

науково-дослідних завдань з дисципліни «Бухгалтерський 

облік» для студентів денної форми навчання за напрямом 

підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальності 6.030508 – «Фінанси і кредит» ОКР 

«Бакалавр» 

Грибовська Ю. М. 

15.  

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної 

форми навчання за напрямом підготовки 0305 «Економіка і 

підприємництво» спеціальності 6.030508 – «Фінанси і 

кредит» ОКР «Бакалавр» 

Грибовська Ю. М. 

16.  

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 

«Облік і звітність за міжнародними стандартами фінансової 

звітності» для студентів денної форми навчання за 

напрямом підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит» ОКР «Магістр» 

Грибовська Ю. М. 

17.  

Методичні вказівки до виконання індивідуальних 

науково-дослідних завдань з дисципліни «Облік і звітність 

за міжнародними стандартами фінансової звітності» для 

студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 

0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 

8.03050901 – «Облік і аудит» ОКР «Магістр» 

Грибовська Ю. М. 

18.  

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами 

фінансової звітності» для студентів заочної форми навчання 

за напрямом підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит» ОКР «Магістр» 

Грибовська Ю. М. 



№ 

п/п 
Назва метод. розробок Автори 

19.  

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 

дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами 

фінансової звітності» для студентів денної форми навчання 

за напрямом підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит» ОКР «Магістр» 

Грибовська Ю. М. 

20.  

Робочий зошит для проведення практичних занять з 

дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами 

фінансової звітності» для студентів денної форми навчання 

за напрямом підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» 

спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит» ОКР «Магістр» 

Грибовська Ю. М. 

21.  

Методичні рекомендації для практичних занять студентів 

денної форми навчання з дисципліни «Бухгалтерський облік 

в управлінні суб’єктами господарювання» для студентів 

напряму підготовки «Облік і аудит» освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр», «Спеціаліст» – Полтава. : 

РВВ ПДАА, 2014. – 193 с. 

Лега О. В.,  

Ліпський Р. В., 

Прийдак Т. Б., 

 Яловега Л. В. 

22.  

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктами 

господарювання» для студентів заочної форми навчання 

напряму підготовки «Облік і аудит» – Полтава: РВВ ПДАА, 

2014. – 56 с. 

Лега О. В.,  

Ліпський Р. В., 

Прийдак Т. Б.,  

Яловега Л. В. 

23.  

Методичні рекомендації для практичних занять студентів 

денної форми навчання з дисципліни «Бухгалтерський облік 

в управлінні суб’єктами господарювання» для студентів 

напряму підготовки «Облік і аудит» освітньо-

кваліфікаційного рівня «Магістр», «Спеціаліст» – Полтава. : 

РВВ ПДАА, 2014. – 121 с. 

Лега О. В.,  

Ліпський Р. В., 

Прийдак Т. Б.,  

Яловега Л. В. 

24.  

Методичні рекомендації для самостійної роботи з 

дисципліни «Економіка і бухгалтерський облік у 

тваринництві» для студентів денної та заочної форми 

навчання за напрямом підготовки « Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва» ОКР – Бакалавр. – 

Полтава: ПДАА, 2015. – 106 с. 

Черненко К.В. 

Мокієнко Т.В. 

Остапенко Т.М. 

Скиданенко Ю.Д. 

25.  

Методологія наукових досліджень в обліку. Методичні 

вказівки для контрольних робіт, самостійної роботи та 

індивідуальних науково-дослідних завдань (для здобувачів 

вищої освіти напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 

заочної та дистанційної форм навчання). – Полтава: 

РВВПДАА, 2015 – 48 с 

Канцедал Н.А. 

Пономаренко О.Г. 

Лега О.В. 

Прийдак Т.Б. 

26.  

Методологія наукових досліджень в обліку. Методичні 

вказівки для практичних робіт, самостійної роботи та 

індивідуальних науково-дослідних завдань (для здобувачів 

вищої освіти напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 

денної форми навчання). – Полтава: РВВ ПДАА, 2015 – 58 с. 

Канцедал Н.А. 

Пономаренко О.Г. 

Лега О.В. 

Яловега О.В. 

Мокієнко Т.В. 

27.  

Наскрізна програма виробничих практик для здобувачів 

вищої освітм галузь знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» напрям підготовки 6.03050901 «Облік і 

аудит». – Полтава: РВВ ПДАА, 2015 – 78 с. 

Канцедал Н.А. 

Пономаренко О.Г. 

Лега О.В. 

Яловега О.В. 

Ліпський Р.В. 

Прийдак Т.Б. 
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28.  

Методичні вказівки для проведення практичних занять з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.030508 – 

«Фінанси і кредит» 

Грибовська Ю. М. 

29.  

Робочий зошит для проведення практичних занять з 

дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів денної 

форми навчання за напрямом підготовки 6.030508 – 

«Фінанси і кредит» 

Грибовська Ю. М. 

30.  

Наскрізна програма  практик для здобувачів вищої освітм 

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям 

підготовки 6.03050901 «Облік і аудит». – Полтава: РВВ 

ПДАА, 2015 – 119 с. 

Канцедал Н.А. 

Пономаренко О.Г. 

Лега О.В. 

Яловега О.В. 

Ліпський Р.В. 

Прийдак Т.Б. 

Трушина А.Ю. 

31.  

Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів денної форми навчання та для практичних занять 

студентів заочної форми навчання напряму підготовки 

«Економіка підприємництва» з дисципліни «Бухгалтерський 

облік». – Полтава.: РВВ ПДАА, 2016 – 72 с. 

Канцедал Н.А. 

Пономаренко О.Г. 

Лега О.В. 

Яловега О.В. 

Прийдак Т.Б. 

32.  

Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для 

проведення практичних та лабораторних занять здобувачі 

вищої освіти напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємництва». – Полтава.: РВВ ПДАА, 2016 – 48 с. 

Канцедал Н.А. 

Пономаренко О.Г. 

Лега О.В. 

Яловега О.В. 

Прийдак Т.Б. 

33.  

Господарський облік у прикладних рішення 1С. 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для 

здобувачів вищої освіти деної форми навчання, напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Полтава, 2016. – 76 с. 

Канцедал Н.А. 

Пономаренко О.Г. 

Лега О.В. 

Яловега О.В. 

Трушина А.Ю. 
 


