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Кафедра « Облік та оподаткування» 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Управлінський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»-2018.- 

41с. -2,56 ум.др.арк 

к.е.н., доц.            

Безверхня Ю.В. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Якушева І.Є. 

31.08.2018 

Протокол № 1 

27.09.2018 

Протокол № 1 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Фінансовий аналіз» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»-2018.- 

48с. -3,0 ум.др.арк 

к.е.н., доц.            

Безверхня Ю.В. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Радченко Н.Г. 

31.08.2018 

Протокол № 1 

27.09.2018 

Протокол № 1 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 073 

«Менеджмент» та 076 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» -2018.- 22с. -

1,38 ум.др.арк 

к.е.н., доц.            

Ілляшенко К.В. 

д.е.н., професор кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Трусова Н.В.  

31.08.2018 

Протокол № 1 

27.09.2018 

Протокол № 1 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Статистична звітність» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» - 2018.- 

к.е.н., доц.            

Ілляшенко К.В. 

д.е.н., професор кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Трусова Н.В.  

31.08.2018 

Протокол № 1 

27.09.2018 

Протокол № 1 



25с. -1,56 ум.др.арк 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Інформаційно-аналітичний 

менеджмент» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» - 2018.- 22с. -1,38 

ум.др.арк 

к.е.н., доц.            

Ілляшенко К.В. 

д.е.н., професор кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Трусова Н.В.  

31.08.2018 

Протокол № 1 

27.09.2018 

Протокол № 1 

Методичні рекомендації до 

практичних занять з дисципліни 

«Облік в галузях» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»-2018.- 80 с. – 5,0 

у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Левченко О.П. 

д.е.н., професор кафедри 

менеджменту Нестеренко С.А. 

14.112018 

Протокол № 4 

26.12.2018 

Протокол № 5 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Облік в галузях» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»-2018.- 199 с. – 

12,4 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Левченко О.П. 

д.е.н., професор кафедри 

менеджменту Нестеренко С.А. 

14.112018 

Протокол № 4 

26.12.2018 

Протокол № 5 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Бюджетування діяльності 

суб’єктів господарювання» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 50 с. 

– 3,12 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Безверхня Ю.В. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Нестеренко С.А. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Фінансовий аналіз» для 

к.е.н., доц.            

Безверхня Ю.В. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Нестеренко С.А. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 



здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 48 с. 

– 3,0 у.д.а. 

Методичні вказівки для 

практичних та лабораторних 

занять з дисципліни «Фінансовий 

облік І» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» - 128 с. – 8,0 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Голуб Н.О. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Когут І.О.. 

20.12.201-8 

Протокол № 5 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Стратегічний управлінський 

облік і аналіз» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» за 

ОПП «Облік і оподаткування» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 50 с. – 3,12 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Костякова А.А. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Нестеренко С.А. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Облік в галузях» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «Бакалавр» 

зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 29 с. – 1,21 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Левченко О.П. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Синяєва Л.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Облік в галузях» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

за ОПП «Облік і оподаткування» 

зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 50 с. – 3,12 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Левченко О.П. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Синяєва Л.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Тестовий комплекс з дисципліни к.е.н., доцент д.е.н., професор кафедри 21.01.2019 23.01.2019 



«Організація обліку» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» 29 с. – 

1,21 у.д.а 

Левченко О.П. «Менеджмент» Синяєва Л.В. Протокол № 6 Протокол № 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Організація обліку» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 50 с. 

– 3,12 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Левченко О.П. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Синяєва Л.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни 

«Стратегічний управлінський 

облік і аналіз» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 37 с. – 2,3 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Костякова А.А. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Захарова Н.Ю.. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Методичні вказівки до проведення 

практичних занять з дисципліни 

«Стратегічний управлінський 

облік і аналіз» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 155с. – 9,7 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Костякова А.А. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Захарова Н.Ю.. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Стратегічний управлінський 

облік і аналіз» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 128с. – 8,0 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Костякова А.А. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Захарова Н.Ю.. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 



Методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи з дисципліни 

«Стратегічний управлінський 

облік і аналіз» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 45с. – 3,0 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Костякова А.А. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Захарова Н.Ю.. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Стратегічний управлінський 

облік і аналіз» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 25 с. – 1,56 у.д.а 

к.е.н., доц.            

Костякова А.А. 

к.е.н., доц. кафедри «Менеджмент» 

Агєєва І.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Міжнародні стандарти аудиту» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 25 с. 

– 1,56 у.д.а 

к.е.н., доцент Сахно 

Л.А. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Організація і методика 

податкових перевірок» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» 52 с. – 

3,25 у.д.а 

к.е.н., доцент Сахно 

Л.А. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Організація і методика 

податкових перевірок» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

к.е.н., доцент Сахно 

Л.А. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 



071 «Облік і оподаткування» 40 с. 

– 2,5 у.д.а. 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Організація і методика 

податкових перевірок» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» 130 с. – 

8,12 у.д.а 

к.е.н., доцент Сахно 

Л.А. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Яцух О.О. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Методичні рекомендації до 

практичних занять з дисципліни 

«Організація і методика 

податкових перевірок» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Магістр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» 33 с. – 

2,06у.д.а 

к.е.н., доцент Сахно 

Л.А. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Міжнародні стандарти аудиту» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 114с. 

– 7,12 у.д.а 

к.е.н., доцент Сахно 

Л.А. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Яцух О.О. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Організація і 

методика податкових перевірок» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 15 с. 

– 0,93 у.д.а 

к.е.н., доцент Сахно 

Л.А. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи з 

к.е.н., доцент Сахно 

Л.А. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Синяєва  

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 



дисципліни «Міжнародні 

стандарти аудиту» для здобувачів 

ступеня вищої освіти  «Магістр» зі 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 33с. – 2,06 у.д.а 

Л.В. 

Методичні рекомендації до 

практичних занять з дисципліни 

«Міжнародні стандарти аудиту» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 44с. 

– 2,75 у.д.а 

к.е.н., доцент Сахно 

Л.А. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Міжнародні стандарти аудиту» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 40 с. 

– 2,5 у.д.а 

к.е.н., доцент Сахно 

Л.А. 

д.е.н., професор кафедри 

«Менеджмент» Синяєва  

Л.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Методичні рекомендації до 

практичних занять з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»  183с.. – 11,4 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Кучеркова С.О. 

к.е.н., доц. кафедри «Маркетинг» 

Куліш Т.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Методичні рекомендації до 

виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Бухгалтерський 

облік» для здобувачів ступеня 

вищої освіти  «Бакалавр» зі 

спеціальності 075 «Маркетинг»  

18с.. – 1,0 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Кучеркова С.О. 

к.е.н., доц. кафедри «Маркетинг» 

Шквиря Н.О. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 



Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» за ОПП  «Маркетинг» 

зі спеціальності 075 «Маркетинг»  

43с. – 1,79 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Кучеркова С.О. 

д.е.н., доц. кафедри «Маркетинг» 

Легеза Д.Г. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Конспект лекцій з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»  156с. – 9,75 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Кучеркова С.О. 

к.е.н., доц. кафедри «Маркетинг» 

Куліш Т.В. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 075 

«Маркетинг»  38с. – 1,58 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Кучеркова С.О. 

к.е.н., доц. кафедри «Облік і 

оподаткування» Трачова Д.М. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

 

 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Звітність підприємств» для 

здобувачів ступеня вищої освіти  

«Бакалавр» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  31с.. – 

1,94 у.д.а 

к.е.н., доцент 

Костякова А.А. 

к.е.н., доц. кафедри «Облік і 

оподаткування» Кучеркова С.О. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

 

 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Оцінка бізнесу та нерухомості» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 32 с. 

– 1,3 у.д.а. 

к.е.н., доцент 

Терещенко М.А. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Радченко Н.Г. 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 

Тестовий комплекс з дисципліни 

«Оцінка бізнесу та нерухомості» 

к.е.н., доцент 

Терещенко М.А. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

21.01.2019 

Протокол № 6 

23.01.2019 

Протокол № 6 



для здобувачів ступеня вищої 

освіти  «Магістр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 35 с. 

– 2,18 у.д.а. 

Радченко Н.Г. 

Тестовий комплекс з навчальної 

дисципліни «Бюджетування 

діяльності суб’єктів 

господарювання» для здобувачів 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 35 с.– 2,1 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Безверхня Ю.В. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Радченко Н.Г. 

12.02.2019 

Протокол № 7 

27.02.2019 

Протокол № 7 

Пакет комплексних контрольних 

робіт з навчальної дисципліни 

«Управлінський облік» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» за ОПП «Облік і 

оподаткування» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» 49 с. 

– 3,06 у.д.а. 

к.е.н., доц.            

Безверхня Ю.В. 

к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

Радченко Н.Г. 

12.02.2019 

Протокол № 7 

27.02.2019 

Протокол № 7 

Методичні вказівки до практичних 

занять з навчальної дисципліни 

«Методи аналізу  масиву даних» 

для здобувачів ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» зі спеціальності 

075 «Маркетинг».- 337с. – 21,06 

ум.д.а. 

к.е.н., доцент 

Воронянська О.В. 

к.е.н, доцент кафедри «Маркетинг» 

Арестенко Т.В. 

12.03.2019 

Протокол № 8 

25.03.2019 

Протокол № 8 

Навчальний посібник «Фінансова 

санація та банкрутство 

підприємств» - 482 с. - 30,13 у.д.а. 

Вклад: 

Терещенко М.А. – 6,7 

ум.друк.арк. 

Терновський М.А. - 6,7 

ТРУСОВА Н.В. – 

д.е.н., професор 

кафедри фінансів, 

банківської справи та 

страхування; 

ТЕРНОВСЬКИЙ 

В.О. – к.е.н., доцент 

Н.М. Давиденко, доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

Н.С. Прокопенко, доктор 

28.08.2018р. 

Протокол № 1 

27.09.2018 

Протокол № 1 



ум.друк.арк. 

 

кафедри обліку і 

оподаткування; 

ТЕРЕЩЕНКО М.А. 
– к.е.н., доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування  

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів та 

банківської справи, Приватний 

вищий навчальний заклад 

«Європейський університет»  

Н.С.Танклевська, доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри обліку і 

оподаткування, ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний 

університет» 

Навчальний посібник 
«Фінансовий аналіз підприємства: 

методика та практика», 272 с.- 

17,00 у.д.а. 

Вклад Терещенко М.А. – 8,5 у.д.а. 

ТРУСОВА Н.В. – 

д.е.н., професор 

кафедри фінансів, 

банківської справи та 

страхування; 

ТЕРЕЩЕНКО М.А. 

– к.е.н., доцент 

кафедри обліку і 

оподаткування  

Прокопенко Н.С., доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів,  обліку 

та оподаткування, Приватний 

вищий навчальний заклад 

«Європейський університет»  

Виговська Н.Г., доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів і 

кредиту, Житомирський державний 

технологічний університет 

Нестеренко С.А., доктор 

економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту, 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

 05.02.2019 р. 

Протокол № 6 

25.03.2019 

Протокол № 8 

 

Голова методичної комісії                                              к.е.н., доцент А.А. Костякова 

 

Секретар методичної комісії                                          к.е.н., доцент Н.Ю. Захарова 


