
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК



65.9(4Укр)32я73
А 25		Аграрна економіка. Фермер: базовий рівень [Текст] : навч. посіб. і робоча книга для профес.-освітніх закл : у 2-х т. Т. 1. – К. : ІНТАС, 2013. – 624 с. : il., табл. – Бібліогр.: с. 605-606. – ISBN 978-966-2007-70-1.
	Кл. слова: грунти -- рослини -- тварини -- техніка -- хімія -- фізика -- біологія -- селекція -- екологія -- ландшафт -- захист видів -- економіка підприємства -- бухоблік -- обробка даних -- комунікація -- рослинництво -- тваринництво -- виробництво енергії -- ґрунти -- рослини -- тварини -- техніка -- хімія -- фізика -- біологія -- селекція -- екологія -- захист відів -- економіка підприємства -- бухоблік -- обробка даних -- комунікація -- рослинництво -- тваринництво -- виробництво енергії
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  32 : 31 – Б. п. № 3 (Артема, 44), Б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

65.32я73
А 61		Амбросов, В. Я. Організація комерційного розрахунку в агроформуваннях [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Амбросов, Т. Г.Маренич. – Харків, 2006. – 172 с. – ISBN 966-8230-19-1.
	Кл. слова: організація економічних взаємовідносин -- оганізаційно-правова база -- виробничи структури -- власність землі -- власність майна -- внутрішньогосподарське бюджетування -- управління -- оплата праці -- рахунок оренди -- організація бухобліку -- податковий облік -- организация экономических взаимоотношений -- организационно- правовая база -- производственная структура -- собственность земли -- собственность имущества -- внутрихозяйственное бюджетирование -- управление -- оплата труда -- счет аренды -- организация бухучета -- налоговый учет
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  75 :3 – Б. п. № 1 (пр. Московський, 45), Б. п. № 3 (Артема,44)

65.052.2я73
Б 61		Білоусько, В. С. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. С. Білоусько, М. І. Беленкова. – 6-те вид., доп. – К. : Алерта, 2010. – 402 с. – ISBN 978-966-2183-75-7.
	Кл.слова: активи -- баланс -- рахунки -- облік -- документація -- інвентаризація -- облікові регістри -- звітність -- планування -- фінансовий облік -- активы -- счета -- учет -- документация -- инвентаризация -- учетные регистры -- отчетность -- планирование -- финансовый учет
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я73
К 88		Бутинець, Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Ф. Ф. Бутинець. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 443 с. : табл. – ISBN 966-8059-24-7.
	Кл. слова: баланс -- рахунки -- господарська діяльність -- підприємство -- бухгалтерські кадри -- счета -- хозяйственная деятельность -- предприятие -- бухгалтерские кадры
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052
	Б 94		Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве в первичных документах и проводках [Текст] / под ред. Н. Ф. Огийчука, В. Н. Пархоменко. – Харьков : Фактор, 2008. – 479 с. – ISBN 978-966-312-846-7.
		Кл. слова: долгосрочные биологические активы -- учет активов -- учет расходов -- биологические преобразования -- довгострокові біологічні активи -- облік активів -- облік витрат -- біологічні перетворення
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я73
	Б 94		Бухгалтерський облік [Текст] : метод. рек. та завдання для контрольної роботи для студ. заоч. форми навч. напряму підготовки 6.030509-облік і аудит. Ч. 1 / Одеський держ. аграр. ун-т ; уклад. Т. М. Знамеровська. – О. : Центр Медіа, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29-34.
		Кл. слова: тематичний план -- тестові питання -- тематический план --тестовые вопросы
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : 1 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45), 3 – б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я7
Б 94		Бухгалтерський облік. Наскрізні завдання для студентів економічних спеціальностей [Текст] : практикум / за ред. Ф. Ф. Бутинця, С. В. Бойко. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 132 с.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052я73
Б 94		Бухгалтерський облік із використанням комп'ютерних технологій: на прикладі програми «1С Бухгалтерія 7.7 для України» [Текст] : практикум / В. І. Крисюк, В. М. Дякон, Т. А. Демченко, Н. О. Лисенко, А. М. Гончаренко, О. В. Юрченко, Б. В. Крисюк. – К. : Вид-во Євpоп. ун-ту, 2006. – 172 с. – ISBN 966-301-047-9.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.232я73
Б 94		Бухгалтерський облік на промислових і агросервісних підприємствах [Текст] : прогр. навч. дисц. для підготовки фахівців ОКР «магістр» спец. 8.03050901 «Облік і аудит» у вищ. навч. закл. IV рівнів акредитації М-ва аграрн. політики та продовольства України / уклад. Ф. Ф. Бутинець, О. Ф. Вербило, Т. Г. Камінська. – К. : Агроосвіта, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: с. 14-15.
	Кл. слова: сільськогосподарські товаровиробники -- кругообіг капіталу -- облік виробничої діяльності -- собівартість продукції -- орієнтовний перелік -- підсумковий контроль
Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : 1 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45), 2 – б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.232я73
	Б 94	 	Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко [и др.] ; за ред. М. Ф. Огійчука. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2007. – 978 с. – ISBN 978-966-8533-62-4.
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.232я73
	Б 94		Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. – К. : Центр учб. л-ри, 2014. – 448 с. : табл. – Бібліогр.: с. 382-383. – ISBN 978-617-673-283-9. – Додатки: с. 384-443.
	Кл. слова: фінансовий облік -- сільськогосподарські кооперативи -- облік виробництва -- облік робіт -- агросервісні кооперативи -- облік власного капіталу -- оподаткування -- звітность -- финансовый учет -- сельскохозяйственные кооперативы -- учет производства -- учет работ -- агросервисных кооперативы -- учет собственного капитала -- налогообложение -- отчетность
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.232.(4УКР)я73
Б 94		Бухгалтерський облік у сільському господарстві України [Текст] : підручник / В. Я. Плаксiєнко, Л. М. Пісьмаченко, Є. І. Рябий ; за ред. В. Я. Плаксієнко ; Дніпропетров. держав. аграр. ун-т. – Днепропетровськ, 2005. – 490 с. – Бібліогр.: с. 477-478.
	Кл. слова: фінансовий облік -- облік -- баланс -- гроші -- план -- дебіторська забаргованість -- основні засоби -- необоротні активі -- управлінський облік -- бюджет -- финансовый учет -- учет -- баланс -- деньги -- дебиторская задолженность -- основные средства -- внеоборотные активы -- управленческий учет
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  50 : 2 – Б. п. № 1 – (пр. Московський, 45), 48 – Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я73
Б 94		Бухгалтерський управлінський облік : підручник / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, З. Ф. Кануpна [и др.]. – 3-тє вид., доп. i пеpеpоб. – Житомиp : ПП «Рута», 2005. – 479 с. – (Навч. посiб. з бух. облiку).
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я73
Б 94		Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, А. М. Кадацька, О. О. Баранік. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 468 с. – ISBN 978-966-364-613-8.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2
Г 61		Голов, С. Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам [Текст] : практ. пособие / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – Харьков : Фактор, 2007. – 974 с. : табл. – Библиогр.: с. 973. – ISBN 978-966-312-737-8.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я73
Д 17	Даньків, Й. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / Й. Я. Даньків. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2005. – 230 с. – Бібліогр.: с. 202-215. – ISBN 966-8148-89-4.
	Кл. слова : будівельне виробництво -- сільське господарство -- торгівля -- громадське харчування -- автомобільний транспорт -- строительное производство -- сельское хозяйство -- торговля -- общественное питание -- автомобильный транспорт
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема,44)

65.053я73
Д 19		Даньків, Й. Я. Стандартизація обліку і аудиту [Текст] : навч. посіб. / Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 350 с. – (Вища освiта XXI cт.). – ISBN 966-346-155-1.
	Кл. слова: первинний облік -- аналітичний облік -- синтетичний облік -- бухгалтерський облік -- міжнародні стандарти аудіту -- інвестиції -- первичный учет -- аналитический учет -- синтетический учет -- бухгалтерский учет -- международные стандарты аудита -- инвестиции
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.050.2я73
К 91	Кундря-Висоцька, О. П. Організація обліку [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кундря-Висоцька ; Львів. банк. ін-т. – 2-ге вид. – К. : Алеpта, 2007. – 224 с. – ISBN 966-8533-57-7.
	Кл. слова: бухгалтерський облік -- обліковий процес -- облік капіталу -- облік забов'язань -- облік довгострокових активів -- облік оборотних активів -- планування обліку -- бухгалтерский учет -- учетный процесс -- учет капитала -- учет обязательств -- учет долгосрочных активов -- учет оборотных активов -- планирование и учет
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052я73
К 95	Кучеренко, Т. Є. Звітність підприємств [Текст] : підручник / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко ; за ред. В. С. Уланчука. – К. : Знання, 2008. – 492 с. – (Вища освiта XXI cт.). – Бібліогр.: с. 486-492. – ISBN 978-966-346-343-8.
	Кл. слова: бухгалтерська звітність -- бухгалтеpський облік -- фінансова звітність -- баланс підприємства -- звіт про рух грошових коштів -- звіт про власний капітал -- статистична звітність -- бухгалтерская отчетность -- бухгалтерский учет -- финансовая отчетность -- баланс предприятия -- отчет о движении денежных средств -- отчет об изменениях капитала -- статистическая отчетность
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052
Л 26	Ластовецький, В. О. Бухгалтерський облік виробництва і калькулювання собівартості продукції [Текст] : практ. посіб. / В. О. Ластовецький. – Чеpнiвцi, 2005. – 63 с.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : 1 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45), 2 – б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я73
Л 45	Лень, В. С. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – К. : Знання-Пpес, 2005. – 491 с. – (Вища освiта XXI ст.). – ISBN 966-311-029-5.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.226я73
Л 67	Лишиленко, А. В. Финансовый учет [Текст] : учебник / А. В. Лишиленко. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Центр учеб. лит., 2007. – 599 с. – ISBN 966-364-387-0.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.050.24
Л 81	Лошкарев, В. Г. Организация бизнеса с нуля. Советы практика [Текст] / В. Г. Лошкарев. – СПб : Питеp, 2006. – 192 с. : ил. – ISBN 5-469-00678-6.
	Кл. слова: открытие фирмы -- бизнес-план -- подбор персонала -- бухгалтерский учет -- управленческий учет -- документооборот -- ликвидация бизнеса -- имидж предприятия -- затраты бизнеса -- відкриття фірми -- бізнес-план -- підбір персоналу -- бухгалтерський облік -- управлінський облік -- документообіг -- ліквідація бізнесу -- імідж підприємства -- витрати бізнесу
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я73
М 25	Маренич, Т. Г. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. в 2-х ч. Ч. 1. / Т. Г. Маренич ; ХНТУСГ. – Харків : Міськдрук, 2011. – 190 с. – Бібліогр.: с. 168-175. – ISBN 978-617-619-034-9.
	Кл. слова: господаpський облік -- баланс -- рахунки -- інвентаризація -- облікові регістри -- звітність -- облік господарських процессів -- хозяйственный учет -- счета -- инвентаризация -- учетные регистры -- отчетность -- учет хозяйственных процессов
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  92 : 2 – Б. п. № 1 (пр.. Московський, 45), 90 – Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я73
	М 25	Маренич, Т. Г. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготовки «Облік і аудит» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» в 2-х ч. Ч. 2 / Т. Г. Маренич, О. В. Гаврильченко ; ХНТУСГ. – Харків : Міськдрук, 2012. – 336 с. : табл. – Бібліогр.: с. 309-316. – ISBN 978-617-619-060-8.
	Кл. слова: грошові кошти -- дебіторська заборгованість -- запаси -- необоротні активи -- біологічні активи -- фінансові інвестиції -- витрати виробництва -- капітал -- облік зобов'язань -- оплата праці -- страхування -- операції з векселями -- доходи -- фінансові результати -- денежные средства -- дебиторская задолженность -- запасы -- внеоборотные активы -- биологические активы -- финансовые инвестиции -- издержки производства -- капитал -- учет обязательств -- оплата труда -- страхование -- операции с векселями -- доходы -- финансовые результаты
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  90 : 1 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45), 89 – Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052я73
М 25	Маренич, Т. Г. Органзація бухгалтерського обліку [Текст] : програм.-метод. посіб. для практ. занять і самост. роботи студ. ф-ту менеджменту спец. 7.050106 «Облік і аудит» та 8.050106 «Облік і аудит» / Т. Г. Маренич, Н. І. Веретельник ; ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Харків, 2008. – 97 с.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  70 : 2 – Б. п. № 1 (пр. Московський. 45), 68 – Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052я73
М 25	Маренич, Т. Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : програмно-метод. посіб. для практ. занять і самост. роботи студ. ф-ту менеджменту спец. 650100 «Облік і аудит» / Т. Г. Маренич. – Харків, 2008. – 280 с.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  71 : 2 – Б. п. № 1 (пр. Московський, 45), 69 – Б. п. № 3 (Артема. 44)


65.9(4Укр)32
М 34	Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» [Текст] : 20-30 трав. 2011 р. Т. 2. – Харків, 2011. – 240 с. – Бібліогр.: с. 236.
	Кл. слова: ресурсозабезпечення -- конкурентоспроможність -- фіскальна політика -- продовольча безпека -- бухгалтерский учет в Украине -- дохід підприємства -- функції інтеграції -- дебіторська заборгованість -- ресурсообеспечение -- конкурентоспособность -- фискальная политика -- продовольственная безопасность -- бухгалтерский учет в Украине -- доход предприятия -- функции интеграции -- дебиторская задолженность
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  7 : 1 – б. п . № 1 (пр. Московський, 45), 6 – б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052я73
М 54	Методичні рекомендації для практичних занять з навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» [Текст] : для студ. 4 курсу екон. ф-ту, ден. форми навчання, напряму підготовки 6.030509-облік і аудит / Одеський держ. аграр. ун-т ; уклад. В. С. Дога [та ін.]. – Одеса : Центр Медіа, 2012. – 52 с. – Бібліогр.: с. 40-43.
	Кл. слова: бухгалтерський облік -- облік фінансування -- грошові кошти -- облік активів -- доходи і видатки -- звітність бюджетних установ -- бухгалтерский учет -- учет финансирования -- денежные средства -- учет активов -- доходы -- расходы -- отчетность бюджетных учреждений
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : 1 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45), 3 – б. п. № 3 (Артема. 44)

65.052.2я73
М 87	Мошенський, С. З. Бухгалтерський облік у будівництві [Текст] : навч. посіб. / С. З. Мошенський, Т. П. Остапчук ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомиp : Рута, 2005. – 355 с. – (Навч. посіб. з бух. обліку). – ISBN 966-8059-41-7.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема. 44)

65.262.4(4УКР)
М 99	Мякота, В. Кассовые операции [Текст] / В. Мякота, Ю. Рудяк, В. Кузнецов. – 4-е изд, пеpеpаб. и доп. – Харков : Фактоp, 2005. – 280 с. – ISBN 966-312-377.
	Кл. слова: наличные расчеты -- хранение -- оформление кассовых документов -- обязанности кассира -- патентование -- бухучет кассовых операций -- контроль -- отівкові розрахунки -- зберігання -- оформлення касових документів -- обов'язки касира -- патентування -- бухоблік касових операцій
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)


65.052я73
О-16		Облік у банках [Текст] : програма нормат. навч. дисципліни підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації МАППУ (Шифр за ОПП-ПП.0316) / Н. М. Сіренко, О. Д. Гудзинський, В. К. Савчук [та ін.] ; НМЦ інформ.-аналіт. забезпеченя діяльності ВНЗ «Агроосвіта». – К. : Агроосвіта, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: с. 18-21.
	Кл. слова: бухгалтерський облік -- банківські операції -- облік капіталу -- облік касових операцій -- облік розрахункових операцій -- облік депозитних операцій -- облік доходів і витрат -- складання фінансових звітів -- бухгалтерский учет -- банковские операции -- учет капитала -- учет кассовых операций -- учет расчетных операций -- учет депозитных операций -- учет доходов и расходов -- составление финансовых отчетов
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : 2 – Б. п. № 3 (Артема, 44), 1 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

65.052.2я73
О-17	Облік у бюджетних установах [Текст] : метод. рек. для самостоят. вивч. та виконання контрол. робіт студентів екон. ф-ту (заоч. форми навчання та від-ня післядиплом. освіти) напряму підготовки 6030509-облік і аудит / Одеський держ. аграр. ун-т ; уклад. В. С. Дога, Н. С. Морозюк, А. О. Кравчук. – Одеса : Центр Медіа, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: с. 25-28.
	Кл. слова: модулі -- бухгалтерський облік -- облік активів -- власний капітал -- модули -- бухгалтерский учет -- учет активов -- собственный капитал
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  4 : 1 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45), 3 – б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я73
О-17	Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко [и др.]. – К. : Центp учбової л-pи, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-364-895-8.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : б. п. № 3 (Артема, 44)

65.32-5
О-66	Оренда земельних ділянок, створення і звітність (селянських) фермерських господарств [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб.-практ. роботи / А. І. Дзюба, О. А. Дзюба, Л. И. Бондаренко [и др.]. – Харків, 2008. – 188 с. – Бібліогр.: с. 52-53.
	Кл. слова: оренда -- фермерство -- бухгалтеpський облік -- прибуток -- фонди -- оподаткування – пільги -- аренда -- бухгалтерский учет -- прибыль -- фонды -- налогообложение -- льготы
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

65.052.21я73
О-65	Орієнтовна професійна програма підвищення кваліфікації бухгалтерів за напрямом «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології обліку за національними стандартами» [Текст] / НМЦ аграр. освіти ; уклад. Н. К. Васильєва, Т. М. Пашова, С. І. Мороз. – К. : Аграр. освіта, 2010. – 20 с.
	Кл. слова: бухгалтерський облік -- комп’ютерні технології автоматизації -- бухгалтерский учет -- компьютерные технологии автоматизации
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : 2 – Б. п. № 1 (пр. Московський, 45), Б. п. № 4 (Артема. 44)

65.052.232я7
О-63	Оріентовна професійна програма підвищення кваліфікації начальників і фахівців відділів бухгалтерського обліку господарств [Текст] : / НМЦ аграр. освіти ; уклад. М. М. Кулаєць, Н. Г. Батечко, О. І. Гераймович. – К. : Аграр. освіта, 2010. – 28 с.
	Кл. слова: АПК -- менеджмент -- фінанси -- аграрна політика -- організація управління -- облік -- податки -- финансы -- аграрная политика -- организация управления -- учет -- налоги
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : б .п. № 1 (пр. Московський, 45), б. п. № 3 (Артема, 44), б. п. № 5 (НДТІ)

65.052.2
П 50	Поливана, Л. А. Курсове навчально-дослідне завдання з організації бухгалтерського обліку [Текст] : метод. рек. / Л. А. Поливана. – Харків : ХНТУСГ, 2015. – 58 с. – Бібліогр.: с. 36-46. – Додатки: с. 47-56.
		Кл. слова: вибір теми -- складання плану -- порядок захисту -- оцінювання -- выбор темы -- составление плана -- порядок защиты -- оценка
		Имеются экземпляры в отделах:   всего  13 : 12 – б. п. № 3 (Артема, 44), 1 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

65.052.232я73
П 50	Поливана, Л. А. Методичні рекомендації та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» [Текст] : спец. 8.03050901 «Облік і аудит» освіт.-кваліф. рівень «Магістр» / Л. А. Поливана ; ХНТУСГ. - Харків, 2014. – 60 с. – Бібліогр.: с. 36-47. – Додатки: с. 48-58.
	Кл. слова: виконання курсової роботи -- вибір теми -- вивчення літератури -- складання плану -- структура курсової роботи -- теми курсових робіт -- выполнение курсовой работы -- выбор темы -- изучение литературы -- составление плана -- структура курсовой работы -- темы курсовых работ
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  18 : 1 – б. п. № 1 (пр. Московський, 45), 17 – б. п. № 3 ( Артема, 44)

65.9(4Укр)32-183
Р 51	Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції 8-9 жовт. 2009 р. / Харківський нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків, 2009. – 390 с.
	Кл. слова: ринкова економіка -- конкурентоспроможність -- бухгалтеpський облік -- маркетинг -- ефективність -- інвестиції -- фермерське господарство -- бізнес-план -- сільськогосподарське підприємство -- рыночная экономика -- конкурентоспособность -- бухгалтерский учет -- эффективность -- инвестиции -- фермерское хозяйство -- бизнес-план -- сельскохозяйственное предприятие
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052я73
	С 22		Сахарцева, І. І. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з виконання практ. задач / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста ; за ред. І. І. Сахарцевої. – К. : Кондоp, 2005. – 556 с. – ISBN 996-351-021-8.
	Кл. слова: баланс -- звіт -- облік основних засобів -- облік нематеріальних активів -- облік інвестицій -- облік виробничих запасів -- облік праці і заробітної плати -- облік грошових коштів -- облік витрат на виробництво -- облік готової продукції -- облік капіталу -- амортизація -- баланс -- отчет -- учет основных средств -- учет нематериальных активов -- учет инвестиций -- учет производственных запасов -- учет труда и заработной платы -- учет денежных средств -- учет затрат на производство -- учет готовой продукции -- учет капитала -- амортизация
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2
С 24	Свідерський, Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Свідерський. – К. : КНЕУ, 2005. – 233 с.
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2
С 77	Стандарти бухгалтерського обліку [Текст]. – Харків : ПП «ІГВІНІ», 2007. – 560 с. – (Закони України). – ISBN 978-966-8772-58-0.
	Кл. слова: накази -- положення -- додатки -- інструкція -- приказы -- положение -- приложения -- инструкция
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я73
	С 85	Стрибуль, О. В. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навчання / О. В. Стрибуль ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К. : Україна, 2007. – 275 с. – ISBN 978-966-388-186-7.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

72
Т 29	Тези наукових доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» [Текст] : тези доп. – Кременчук, 2010. – 354 с.
	Кл. слова: геометричне моделювання -- комп’ютерні мережі -- інформаційні технології -- машини дорожні -- машини будівельні -- гірниче виробництво -- геодезія -- землевпорядкування -- екологічна безпека -- маркетинг -- економіка -- менеджмент -- бухгалтерський облік -- фінанси -- грошовий обіг – мовознавство -- геометрическое моделирование -- компьютерные сети -- информационные технологии -- машины дорожные -- машины строительные -- горное производство -- геодезия - землеустройство -- экологическая безопасность -- экономика -- бухгалтерский учет -- финансы -- денежное обращение -- языкознание
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : б. п. № 1 (пр. Московський, 45)

65.052.2я73
Т 48	Ткаченко, Н. М. Бухгалтерский финансовый учёт, налогообложение и отчётность [Текст] : учебник / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2008. – 1012 с. : табл. – ISBN 978-966-8533-69-3. – Прил.: с. 990-1002.
	Кл. слова: баланс -- система счетов -- документация -- учётные регистры -- инвентаризация -- учёт денежных средств -- система налогообложения -- финансовая отчётность -- система рахунків -- документація -- облікові регістри -- інвентаризація -- облік грошових коштів -- система оподаткування -- фінансова звітність
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2
Т 67	34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Текст] : закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». – К. : КНТ, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-373-553-5.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.226я73
Ф 59	Фінансовий облік [Текст] : підручник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко, І. Ю. Кравченко [та ін.] ; за ред. С. Ф. Голова. – К. : Лiбpа, 2005. – 976 с. – Бібліогр.: с. 975. – ISBN 966-7035-72-7.
	Кл. слова: облік -- необоротни активи -- доходи -- витрати -- податки -- фінансові інструменти -- фінансова звітність -- бухгалтерський облік -- учет -- внеоборотные активы -- доходы -- расходы -- налоги -- финансовые инструменты -- финансовая отчетность -- бухгалтерский учет
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052я73
Ш 35	Швець, В. Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи [Текст] : підручник / В. Є. Швець. – К. : Каравела, 2008. – 239 с. – ISBN 966-8019-83-0.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)

65.052.2я73
Ш 59	Шило, В. П. Бухгалтерський облік : концептуальні основи теорії [Текст] : навч. посіб. / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна ; Ін-т підприємництва «Стратегія». – К. : Кондор, 2011. – 172 с. – ISBN 978-966-351-347-8.
	Кл. слова: виникнення обліку -- облікові вимірники -- види -- методи -- предмет -- баланс -- основи побудови -- система рахунків -- класифікація -- план рахунків -- принципи -- інвентаризація -- вартісне вимірювання -- документація -- господарські операції -- витрати -- возникновения учета -- учетные измерители -- виды -- методы -- основы построения -- система счетов -- классификация -- план счетов -- принципы -- инвентаризация -- стоимостное измерение -- документация -- хозяйственные операции -- расходы
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)


65.052я73
Ш 66	Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : практикум / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – К. : Знання, 2006. – 429 с. – (Вища освіта ХХI ст.). – ISBN 966-346-121-7.
	Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Б. п. № 3 (Артема, 44)


часописи


 		Бухгалтерский учет и аудит [Текст] : науч.-практ. журн. – Киев : ООО «Экаутинг», 1993 –     . – Выходит ежемесячно.
Зарегистрированы поступления:
2013 г. экз. 1 (Б. п. № 3 Артема, 44) № 5;  
2008 г. экз. 1 (Б. п. № 3 Артема, 44) № 1,5,9-12
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