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Доля Володимир Тимофійович

Кандидат економічних наук, професор
Заслужений професор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (2013 р.)
Завідувач кафедри економіки будівництва (1976–1992 рр.)

Дійсний член Академії будівництва України (2003 р.)

Доля Володимир Тимофійович народився 20 жовтня  1936 р. в с. Великий 
Бурлук Великобурлуцького району Харківської області.

1951–1955 рр. – студент  Харківського  індустріального  технікуму 
Міністерства  хімічної  промисловості  СРСР,  отримав  кваліфікацію  «технік-
будівельник» за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», диплом з 
відзнакою і право вільного працевлаштування або вступу до ВНЗ;

1955–1960 рр. –  студент  Харківського  інституту  інженерів  комунального 
будівництва  (ХІІКБ),  отримав  кваліфікацію  «інженер-економіст»  за 
спеціальністю «Економіка і організація будівництва» та диплом з відзнакою;

1960–1962 рр. – працював на посадах молодшого наукового співробітника 
і головного спеціаліста лабораторії економіки будівництва ПівденНДІ Академії 
будівництва  і  архітектури  (м. Харків)  за  тематикою,  пов’язаною  із 
продуктивністю праці у будівництві  об’єктів чорної металургії  півдня СРСР, 
координованої Держбудом СРСР;

1962–1965 рр. –  проходив  аспірантську  підготовку  в  очній  аспірантурі 
ХІІКБу  за  спеціальністю  08.594 «Економіка  і  планування  народного 
господарства  (будівництво)»;  кандидатську  дисертацію  за  темою 
«Совершенствование  планирования  и  анализа  производительности  труда  в 
общественных  организациях» захистив у  Московському  інженерно-
економічному інституті у травні 1966 р.;

01.12.1965 р. –  відповідно  до  розподілу  випускників  аспірантури 
зарахований на  посаду старшого викладача  кафедри економіки і  планування 
комунального господарства ХІІКБу;

1965 р. –  пройшов  короткострокові  курси  підвищення  кваліфікації  в 
Московському державному університеті  імені М. В. Ломоносова і  МІЕІ імені 
С. Орджонікідзе (м. Москва); розробив і вперше в Україні розпочав викладання 
дисципліни «Економіко-математичні методи планування і управління»;

1966–1974 рр. – за госпдоговорами започаткував і здійснив низку наукових 
розробок  щодо  удосконалення  планово-економічного  управління  у 
Мінпромбуді УРСР;



березень 1971 р. –  рішенням ВАК СРСР затверджений у  вченому званні 
доцента;

1973 р. –  призначений  в. о. завідувача  кафедри  економіки  і  планування 
комунального господарства і будівництва;

1976–1992 рр. – ініціював створення першої в Україні кафедри «Економіка 
будівництва», яку очолював понад 18 років; кафедра була визначена головною 
за спеціальністю «Економіка і організація будівництва» в МВССО УРСР;

1976–1986 рр. – був членом науково-методичної комісії МВССО СРСР за 
спеціальністю «Економіка і організація будівництва»;

1975–1988 рр. –  очолював  госпрозрахункове  співробітництво  з 
Мінпромбудом СРСР: виконано 17 госпрозрахункових науково-дослідних робіт 
з розробки методик встановлення планових завдань, економічних нормативів і 
нормативів  штатної  чисельності  адміністративного  і  лінійного  персоналу 
будівельних  організацій;  11  відомчих  нормативних  документів  впроваджено 
наказами Мінпромбуду СРСР, отриманий економічний ефект становив майже 
7,2 млн. крб.; був введений до складу секції економіки Науково-технічної ради 
Мінпромбуду СРСР;

1977 р. –  вперше  в  Україні  замість  дисципліни  «Економіко-математичні 
методи  планування  і  управління»  ввів  до  навчальних  планів  підготовки 
економістів дисципліни «Економетрія» і «Дослідження операцій», які  набули 
статусу нормативних в стандартах ОПП лише у 1994 р.;

1978 р. – за заслуги у галузі вищої освіти нагороджений нагрудним знаком 
МВССО СРСР «За відмінні успіхи в роботі»;

1986 р. –  Указом  Президії  Верховної  Ради  СРСР  за  багаторічну  плідну 
роботу в галузі вищої освіти нагороджений орденом «Знак Пошани»;

1986–1991 рр. –  був  одним  із  керівників  Всесоюзного  педагогічного 
експерименту,  проведеного  МВССО  СРСР  на  базі  ХІІКБу.  В  результаті 
експерименту  доведено  ефективність  радикальної  трансформації  змісту  й 
організації навчального процесу в підготовці економістів зі зміщенням акценту 
зі  знаннєвого  компоненту  на  діяльнісний  та  орієнтацією  на  формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців;

1989 р. – обраний членом-кореспондентом Академії будівництва України;
1976–1992 рр. – тричі поспіль обирався за конкурсом завідувачем кафедри 

«Економіка будівництва»;
1992 р. – обраний за конкурсом на посаду професора кафедри «Економіка 

будівництва»;
1992–1993 рр. – за замовленням Держбуду України на госпрозрахунковій 

основі очолював розробку комплексу відомчих нормативних документів щодо 
переходу  державних  проектних  організацій  до  ринкових  відносин  і 
приватизації їх майнових комплексів;

1994 р. –  рішенням  Атестаційної  колегії  Міносвіти  України  присвоєне 
вчене звання професора;
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1995 р. –  у  зв’язку  з  реорганізацією  випускових  кафедр  інженерно-
економічного факультету переведений на посаду професора кафедри «Облік і 
аудит»;

2003 р. – обраний дійсним членом Академії будівництва України;
2005 р. – присуджена премія Академії будівництва України імені академіка 

М. С. Буднікова;
1994–2007 рр. –  працював  заступником голови Науково-методичної  ради 

ХНАМГ,  здійснював  розробку  нормативних,  методичних,  розпорядчих  та 
інших  документів  з  організації  методичної  роботи,  розробляв  документи, 
пов’язані  із  впровадженням  кредитно-модульної  системи  організації 
навчального  процесу,  модульного  контролю  знань  з  дисциплін,  форм 
підсумкового контролю тощо;

31.03.2015 р. – пішов на заслужений відпочинок.

Доля В. Т. – автор та співавтор понад 110 наукових праць, зокрема:
•підручник – 1;
•навчальні посібники – 8;
•навчально-методичні видання – 66;
•наукові статті та тези доповідей – 34;
•інформаційні видання – 6.
Під  його  керівництвом  виконано  понад  25  госпрозрахункових  науково-

дослідних робіт.

Нагороди:
Орден «Знак Пошани» (1986 р.)
Медаль Академії будівництва України ім. М. С. Буднікова (2005 р.)
Нагрудний знак МВССО СРСР «За відмінні успіхи в роботі» (1978 р.)
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Бібліографія опублікованих праць професора В. Т. Долі

1961

1. Повышение  производительности  труда  и  снижение  себестоимости 
строительно-монтажных  работ  на  основе  внедрения  передовой  техники  и 
реализации  резервов  /  А. И. Балабан,  В. Т. Доля,  Г. И. Дмитренко, 
А. И. Маевская //  НИИ труда :  сб. аннот.  НИР по труду и заработной плате, 
выполненных в 1960 г. – Москва : [б. и.], 1961. – *

2. Пути повышения производительности труда / В. Доля, А. Масляник // 
Строитель. – 1961. – 5 мая. – С. 3.

1962

3. Методика перспективного планирования повышения производитель-
ности труда в общестроительных организациях /  В. Т. Доля,  М. Н. Донченко, 
Е. В. Труфанова. – Харьков : НТО стройиндустрии, 1962. – 65 с.

1963

4. Анализ  трудозатрат  и  разработка  мероприятий  по  повышению 
производительности  труда  в  строительных  организациях  Харьковского 
совнархоза /  В. Т. Доля,  М. Н. Донченко,  М. З. Рубинштейн,  В. Н. Крытов  // 
Сборник аннотаций научно-исследовательских и экспериментально-проектных 
работ по строительству и архитектуре, выполненных в 1962 г. / Центральный 
институт информации по строительству и архитектуре (ЦИИСА). – Москва : 
Госстройиздат, 1963. – *

5. Исчисление  влияния  отдельных  факторов  на  производительность 
труда в строительстве / В. Т. Доля // Экономические науки. – 1963. – № 5. –  
С. 88–92.

6. Предложения  по  улучшению  перспективного  планирования 
производительности труда в общестроительных организациях / А. И. Балабан, 
В. Т. Доля, М. Н. Донченко // Сборник аннотаций научно-исследовательских и 
экспериментально-проектных  работ  по  строительству  и  архитектуре, 
выполненных в 1962 г. / Центральный институт информации по строительству 
и архитектуре (ЦИИСА). – Москва : Госстройиздат, 1963. – *

7. Резервы повышения производительности труда в жилстроительстве / 
В. Т. Доля // На стройке. – 1963. – 1 июня. – С. 2.

6



1964

8. Влияние  повышения  производительности  труда  на  себестоимость 
строительно-монтажных  работ  /  В. Т. Доля  //  Резервы  роста  производитель-
ности  труда  в  строительстве  и  снижения  себестоимости  строительно-
монтажных работ. – Москва : Стройиздат, 1964. – С. 199–207.

1965

9. Снижение себестоимости строительно-монтажных работ за счёт роста 
производительности труда / В. Т. Доля // Экономика строительства. – 1965. –  
№ 6. – С. 48–52.

10. Устранение  элементов  повторного  счёта  при  планировании 
производительности  труда  в  строительстве  по  факторам  /  В. Т. Доля  // 
Строительство и архитектура. – 1965. – № 8. – С. 86–92. – (Известия высших 
учебных заведений).

1966

11. Применение метода цепных подстановок в анализе и планировании / 
В. Т. Доля  //  Тезисы  докладов  на  научной  конференции  профессорско-
преподавательского  состава  ХИИКС  по  итогам  научно-исследовательской 
работы за 1965 г. – Харьков : ХИИКС, 1966. – С. 21–22.

12. Методика  экономического  анализа  производственно-хозяйственной 
деятельности  строительных  организаций  /  В. П. Кутин,  В. Т. Доля, 
М. С. Цукерник. – Харьков : Главхарьковстрой, 1966. – 64 с.

13. Совершенствование  планирования  и  анализа  производительности 
труда в общестроительных организациях : дис. … канд. экон. наук : 08.594 – 
экономика  и  планирование  народного  хозяйства  (строительство)  /  Доля 
Владимир Тимофеевич ; Моск. инж.-экон. ин-т. – Москва, 1966. – 316 c.

1967

14. Вирахування  собівартості  продукції на  заводах залізобетонних 
виробів  /  В. Т. Доля,  П. С. Гриньов  //  Будівельні  матеріали  і  конструкції.  –  
1967. – № 4. – С. 34–35.

15. Измерение объёма выпуска продукции на заводах ЖБК в условных 
кубометрах  /  В. Т. Доля  //  Тезисы  докладов  на  научной  конференции 
профессорско-преподавательского  состава  по  итогам  научно-исследова-
тельской работы за 1966 г. – Харьков :  Изд-во Харьков. гос.  ун-та,  1967. –  
С. 36–38.
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1968

16. Методические  указания  по  планированию  себестоимости 
железобетонных  изделий  /  Минпромстрой  УССР  ;  сост.:  М. С. Цукерник, 
В. Т. Доля, П. С. Гринёв. – Киев : Минпромстрой УССР, 1968. – 20 с.

17. Методические  указания  по  измерению  объёма  производства 
железобетонных изделий в приведенных кубометрах / Минпромстрой УССР ; 
сост.: М. С. Цукерник, В. Т. Доля, П. С. Гринёв. – Киев : Минпромстрой УССР, 
1968. – 23 с.

1969

18. Методические  указания  к  курсовому  проекту  по  организации  и 
планированию  строительства  на  тему  «Техстройфинплан  строительно-
монтажного управления» / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Т. Доля. – 
Харьков : ХИИКС, 1969. – 92 с.

19. Про  підвищення ефективності  виробництва збірного залізобетону /  
В. Т. Доля, П. С. Гриньов // Будівельні матеріали і конструкції. – 1969. – № 2. – 
С. 21–22.

1970

20. Внутрішньовиробничі  резерви  зростання  продуктивності  праці / 
В. Т. Доля  //  Підвищення  економічної  ефективності  будівництва :  зб.  ст. – 
Харків : Прапор, 1970. – С. 55–69.

21. Методические  указания  по  составлению  техстройфинплана 
строительно-монтажной  организации,  переведенной  на  новые  условия 
планирования  и  экономического  стимулирования  /  В. П. Кутин,  В. Т. Доля, 
А. П. Рыльков  и  др.  ;  Киеворгтехстрой  Минпромстроя  УССР.  –  Киев  : 
Минпромстрой УССР, 1970. – 93 с.

22. Программа  и  задания  на  контрольную  работу  по  курсу  «Анализ 
производственно-хозяйственной  деятельности  подрядных  строительных 
организаций»  /  Харьков.  ин-т  инж.  коммун.  стр-ва  ;  сост.:  В. Т. Доля, 
А. В. Мисюров. – Харьков : ХИИКС, 1970. – 24 с.

1971

23. Методические  указания  по  переводу  строительных  участков  на 
хозяйственный  расчёт  /  В. Т. Доля,  В. А. Серебрякова,  А. П. Рыльков  ; 
Минпромстрой УССР. – Киев : Минпромстрой УССР, 1971. – 24 с.
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1972

24. Економіка  і  планування  будівництва  :  підручник  для  технікумів / 
В. П. Кутін, В. Т. Доля, В. П. Баженов та ін. – Київ : Вища школа, 1972. – 248 с.

1974

25. Методика  обоснования  годовых  плановых  заданий  по  прибыли 
(снижению  себестоимости)  подрядным  строительным  организациям  / 
В. Т. Доля,  Н. И. Бугаря,  П. С. Гринёв,  А. В. Мисюров.  –  Киев  :  Киев-
оргтехстрой Минпромстроя УССР, 1974. – 24 с.

26. Применение  методов  математической  статистики  для  планирования 
прибыли  подрядным  организациям  /  В. Т. Доля,  А. В. Мисюров  // 
Информационный листок / Харьковский ЦНТИ. – Харьков :  ЦНТИ, 1974. –  
№  370.  –  С.  1–4.  –  (Серия  «Экономика,  организация  и  планирование 
строительного производства»).

27. Обоснование  годовых  плановых  заданий  по  прибыли  /  В. Т. Доля, 
П. С. Гринёв,  А. В. Мисюров  //  Информационный  листок  /  Харьковский  
ЦНТИ. –  Харьков :  ЦНТИ, 1974.  –  № 400.  –  С.  1–5.  –  (Серия «Экономика, 
организация и планирование строительного производства»).

1975

28. Указания  по  учебно-исследовательской  работе  студентов 
специальности 1721 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Т. Доля. – 
Харьков : ХИИКС, 1975. – 5 с.

1977

29. Методика обоснования заданий по росту производительности труда 
подрядным  организациям,  непосредственно  подчинённым  Минпромстрою 
СССР  /  В. Т. Доля,  Э. А. Маруев,  А. В. Мисюров  и  др.  –  Тула  :  КТИ 
Минпромстроя СССР, 1977. – 29 с.

30. Методические указания по изучению курса «Математические методы 
и модели в планировании и управлении» и задания для контрольных работ / 
Харьков.  ин-т  инж. коммун.  стр-ва ;  сост. В. Т. Доля.  –  Харьков :  ХИИКС,  
1977. – 17 с.

31. Указания по оформлению учебных и учебно-исследовательских работ 
студентов / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; сост. В. Т. Доля. – Харьков : 
ХИИКС, 1977. – 12 с.
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1978

32. Методика  обоснования  заданий  по  прибыли  республиканским 
министерствам,  главкам  и  объединениям  (по  подрядной  деятельности)  / 
В. Т. Доля, А. В. Мисюров, Т. И. Светличная.  – Москва :  КТИ Минпромстроя 
СССР, 1978. – 23 с.

33. Методические  указания  по  изучению курса  «Анализ  хозяйственной 
деятельности» и задание на контрольную работу / Харьков. ин-т инж. коммун. 
стр-ва ; сост.: В. Т. Доля, В. А. Серебрякова. – Харьков : ХИИКС, 1978. – 40 с.

1979

34. Методика  обоснования  заданий  по  прибыли  республиканскими 
министерствами, главками и объединениями подведомственным строительным 
организациям  (по  подрядной  деятельности)  /  В. Т. Доля,  А. В. Мисюров, 
Т. Д. Пшеничных. – Москва : КТИ Минпромстроя СССР, 1979. – 51 с.

1980

35. Методические  указания  и  программа  по  экономической 
преддипломной практике студентов специальности 1721 / Харьков. ин-т инж. 
коммун. стр-ва ; сост.: В. Т. Доля, А. П. Рыльков. – Киев : Киев. гос. межвуз. 
изд-во, 1980. – 13 с.

36. Нормативы  численности  линейных  инженерно-технических 
работников  строительных  организаций  Минпромстроя  СССР  /  В. Т. Доля, 
С. В. Снежко. – Москва : КТИ Минпромстроя СССР, 1980. – 33 с.

1981

37. Методика  определения  нормативной  численности  линейных 
инженерно-технических работников строительных организаций Минпромстроя 
СССР / В. Т. Доля, С. В. Снежко. – Москва : КТИ Минпромстроя СССР, 1981. – 
32 с.

1982

38. Временные  нормативы  численности  работников  проектно-сметных 
групп, групп проектирования производства работ и строительных лабораторий. 
РД 65.34-82 / В. Т. Доля, А. В. Аксенцев, Ю. Ф. Привезенцев. – Москва : КТИ 
Минпромстроя СССР, 1982. – 27 с.
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1983

39. Методические указания к деловой игре «Балансовая комиссия» : для 
студ.  спец.  1721  /  Харьков.  ин-т  инж.  коммун.  стр-ва  ;  сост.: В. Т. Доля, 
В. А. Серебрякова. – Киев : Киев. гос. межвуз. изд-во, 1983. – 21 с.

40. Нормативы численности работников проектно-сметных групп, групп 
проектирования производства работ и строительных лабораторий / В. Т. Доля, 
А. Г. Хохлов, Т. И. Светличная и др. – Москва :  КТИ Минпромстроя СССР,  
1983. – 20 с.

41. Нормативы  численности  линейных  инженерно-технических 
работников  строительных  организаций  Минпромстроя  СССР  /  В. Т. Доля, 
А. Г. Хохлов, Т. И. Светличная и др. – Москва :  КТИ Минпромстроя СССР,  
1983. – 35 с.

42. Сквозная  программа  производственной  практики  студентов 
специальности  1721  /  Харьков.  ин-т  инж.  коммун.  стр-ва  ;  сост.: 
Ю. Л. Воробьёв, В. Т. Доля. – Харьков : ХИИКС, 1983. – 26 с.

1984

43. Методические указания по дипломному проектированию /  Харьков. 
ин-т инж. коммун.  стр-ва ;  сост.: В. Т. Доля,  C. С. Коландс,  А. П. Рыльков.  – 
Харьков : ХИИКС, 1984. – 29 с.

44. Производственная  и  экономическая  преддипломная  практика  : 
рабочая программа для студ. спец. 1721 / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ; 
сост.: В. Т. Доля, А. П. Рыльков. – Харьков : ХИИКС, 1984. – 15 с.

45. Производственная  технико-экономическая  практика  :  рабочая 
программа для студ. спец. 1721 /  Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва ;  сост.: 
В. Т. Доля, С. Н. Елисеев, А. В. Мисюров. – Харьков : ХИИКС, 1984. – 12 с.

46. Пути совершенствования нормирования и планирования численности 
инженерно-технических  работников  в  строительных  организациях 
Минпромстроя  СССР  /  А. З. Аксенцев,  Ю. Ф. Привезенцев,  В. Т. Доля  // 
Передовой  опыт  в  строительстве  :  экспресс-информация  /  ЦБНТИ 
Минпромстроя СССР. – Москва : ЦБНТИ, 1984. –  Вып. 5. – С. 1–8. – (Серия 
VIII «Совершенствование хозяйственного механизма»).

1985

47. Методика краткосрочного прогнозирования показателей деятельности 
строительно-монтажного  комбината  /  В. Т. Доля,  А. В. Мисюров  // 
Информационный листок / Харьковский ЦНТИ. – Харьков :  ЦНТИ, 1985. –  
№ 116–85.  –  С.  1–4.  –  (Серия  47  «Экономика,  организация  и  планирование 
строительства»).
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48. Методические  указания  к  курсовой  работе  по  технико-
экономическому анализу : для студ. 5 курса днев. и 6 курса заоч. форм обуч. / 
Харьков.  ин-т  инж. коммун.  стр-ва ;  сост. В. Т. Доля.  –  Харьков :  ХИИКС,  
1985. – 27 с.

49. Методические  указания  к  практическим  занятиям  по  технико-
экономическому  анализу  для  студентов  специальности  1721  /  Харьков.  
ин-т  инж.  коммун.  стр-ва  ;  сост.: В. Т. Доля,  В. А. Серебрякова.  –  Харьков  : 
ХИИКС, 1985. – 24 с.

1986

50. Методические указания по изучению курса «Технико-экономический 
анализ производственно-хозяйственной деятельности» : для студ. спец. 1721 / 
Харьков.  ин-т  инж. коммун.  стр-ва ;  сост. В. Т. Доля.  –  Харьков :  ХИИКС,  
1986. – 18 с.

51. Нормативы  численности  рабочих,  ИТР  и  служащих  подсобных 
промышленных предприятий,  состоящих  на  балансе  строительных организа-
ций  /  В. Т. Доля,  А. Г. Хохлов,  А. В. Соловьёв  и  др.  –  Москва  :  КТИ 
Минюгстроя СССР, 1986. – 22 с.

52. Основные  тенденции  развития  жилищного  строительства  в  
г.  Харькове в 1981–1985 гг.  /  В. Т. Доля //  ХХІІІ  научно-техническая конфе-
ренция  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  Харьковского  института 
инженеров коммунального строительства : программа и аннот. докл. / Харьков. 
ин-т инж. коммун. стр-ва. – Харьков : ХИИКС, 1986. – С. 45.

1988

53. Методические  указания  к  изучению  курса  «Экономико-
математическое  моделирование  производственных  систем»  :  для  студ.  
4–5 курсов заоч. формы обуч. спец. 07.08, 07.17 / Харьков. ин-т инж. коммун. 
стр-ва ; сост. В. Т. Доля. – Харьков : ХИИКС, 1988. – 40 с.

54. Научные принципы организации самостоятельной работы студентов / 
В. Т. Доля  //  ХХІV научно-техническая  конференция  преподавателей, 
аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров коммунального 
строительства : программа и аннот. докл. / Харьков. ин-т инж. коммун. стр-ва. – 
Харьков : ХИИКС, 1988. – С. 25–26.

55. Опыт разработки нормативов заработной платы работников трестов / 
В. Т. Доля,  А. В. Соловьёв  //  ХХІV научно-техническая  конференция 
преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров 
коммунального строительства : программа и аннот. докл. / Харьков. ин-т инж. 
коммун. стр-ва. – Харьков : ХИИКС, 1988. – С. 20–21.

56. Статистическое  моделирование  производственных  систем  и 
процессов : учеб. пособие / В. Т. Доля. – Киев : УМК ВО, 1988. – 146 с.
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57. Эксперименты  по  подготовке  специалистов  нового  типа  / 
Ю. Л. Воробьёв,  В. Т. Доля,  В. М. Рыжков,  Л. Н. Шутенко  //  Содержание, 
формы и методы обучения в высшей школе : обзор. инф. – Москва : НИИ ВШ, 
1988. – Вып. 5. – 42 с.

1989

58. Методика  обоснования  потребности  в  средствах  из  прибыли  на 
научно-техническое  и  социальное  развитие  на  1991–1995  гг.  /  В. Т. Доля, 
В. А. Пасичный, Л. А. Серобаба. – Киев : Минстрой УССР, 1989. – 21 с.

59. Методические  указания  к  деловой игре  «Балансовая  комиссия» для 
студентов  5  курса  дневной формы обучения  /  Харьков.  ин-т  инж.  коммун.  
стр-ва  ;  сост.:  Л. А. Кизилова,  В. Т. Доля,  В. А. Серебрякова.  –  Харьков  : 
ХИИКС, 1989. – 24 с.

1990

60. Планирование  штатов  и  учебной  нагрузки  профессорско-
преподавательского  состава  кафедр  /  Л. А. Пальченко,  В. Т. Доля  //  Вопросы 
методологии,  методики  и  организации  учебного  процесса  :  сб.  информ. 
материалов о передовом опыте. – Киев : УМК ВО, 1990. – С. 115–124.

61. Концепция системы образования и подготовки специалистов нового 
типа  в  области  экономики  и  управления  в  строительном  комплексе 
(всесоюзный  социально-педагогический  эксперимент)  :  методические 
разработки / Ю. Л. Воробьёв, В. Т. Доля, А. В. Коврига и др. – Харьков : [б. и.], 
1990. – 33 c.

62. Концепция механизма применения адаптационных налоговых льгот и 
преференций  /  В. Т. Доля,  В. А. Пасичный,  Л. А. Серобаба  //  ХХV научно-
техническая  конференция  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников 
Харьковского института инженеров городского хозяйства : программа и аннот. 
докл. / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Харьков : ХИИГХ, 1990. – *

1991

63. Инновация  и  эксперименты  по  созданию  новой  образовательной 
системы / Ю. Л. Воробьёв, В. Т. Доля, А. В. Коврига и др. // Эксперименты по 
внедрению в учебный процесс новых технологий обучения в вузах Украины : 
методические рекомендации. – Киев : УМК ВО, 1991. – С. 3–38.

64. Механизм  перехода  проектных  организаций  Украины  к  рыночным 
отношениям  :  пакет  методических  документов  :  в  11  вып.  /  В. Т. Доля, 
В. А. Пасичный,  Ю. П. Яворский  и  др.  –  Харьков  :  ХЦНТИ,  1990–1991.  –  
Вып. 1–11. – 337 с.
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65. Оптимизационные  расчёты  периода  аренды  и  срока  выкупа 
арендованного  имущества  /  В. Т. Доля,  Ю. П. Яворовский,  C. Л. Овадович  // 
Информационный листок / Харьковский ЦНТИ. – Харьков :  ЦНТИ, 1991. –  
№ 339-9. – *

66. Учёт  износа  основных  фондов  при  их  оценке  в  процессе 
разгосударствления  /  В. Т. Доля,  Ю. П. Яворовский,  C. Л. Овадович  // 
Информационный листок  /  Харьковский ЦНТИ. –  Харьков  :  ЦНТИ, 1991.  – 
№ 338-91. – *

67. Экономический  аспект  оценки  основных  фондов  в  процессе 
приватизации / В. Т. Доля, Ю. П. Яворовский, C. Л. Овадович // Информацион-
ный листок Харьковского ЦНТИ. – Харьков : ЦНТИ, 1991. – № 340-91. – *

1992

68. Методические указания по подготовке к государственному экзамену 
по специальности «Экономика и управление в строительстве»  / Харьков. ин-т 
инж.  гор.  хоз-ва  ;  сост.:  В. Т. Доля,  Д. А. Губкина,  В. А. Серебрякова.  –  
Харьков : ХИИГХ, 1992. – 27 с.

69. Оптимизационные  расчёты  периода  аренды  и  срока  выкупа 
арендованного  имущества  /  В. Т. Доля  //  ХХVI научно-техническая 
конференция  преподавателей,  аспирантов  и  сотрудников  Харьковского 
института  инженеров  городского  хозяйства  :  программа  и  аннот.  докл.  / 
Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва. – Харьков : ХИИГХ, 1992. – C. 23.

1994

70. Вопросы методики оценки имущества государственных предприятий, 
сданных  в  аренду  /  В. Т. Доля  //  ХХVІІ  научно-техническая  конференция 
преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров 
городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. ин-т инж. гор. 
хоз-ва.  –  Харьков  :  ХИИГХ,  1994.  –  Ч.  3  :  Общественно-экономические  и 
естественные науки. – С. 16–17.

71. Методические  указания  к  курсовой  работе  по  технико-
экономическому анализу / Харьков. ин-т инж. гор. хоз-ва ; сост. В. Т. Доля. – 
Харьков : ХИИГХ, 1994. – 23 с.

1996

72. Методические  указания  по  изучению дисциплины «Эконометрия»  : 
для студ. экон. спец. / В. Т. Доля ; Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : 
ХГАГХ, 1996. – 40 с.
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73. Факторный анализ производительности ресурсов предприятия : учеб.-
метод.  пособие  /  В. Т. Доля  ;  Харьков.  гос.  акад.  гор.  хоз-ва.  –  Харьков  : 
ХГАГХ, 1996. – 42 с.

74. Экономический  анализ  производительности  ресурсов  предприятия  : 
учеб.-метод.  пособие  к  выполнению  курс.  работы  по  дисц.  «Анализ 
хозяйственной деятельности» :  для слушателей спец.  «Учёт и аудит» ФПК / 
Харьков.  гос.  акад.  гор.  хоз-ва  ;  сост.:  В. Т. Доля,  Г. К. Вороновский.  –  
Харьков : ХГАГХ, 1996. – 44 с.

1997

75. Методичний посібник з  вивчення дисципліни  «Теорія  економічного 
аналізу» : для студ.  4 курсу ден.  та  5 курсу заоч.  форми навч.  екон. спец.  / 
Харків.  держ.  акад.  міськ.  госп-ва  ;  уклад.  В. Т. Доля.  –  Харків  :  ХДАМГ,  
1997. – 25 с.

76. Методичні  вказівки  для  виконання  курсової  роботи  з  дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності» :  для студ. 5 курсу спец. «Бухгалтерський 
облік і аудит», 7.05.01.07 – «Економіка будівельного підприємства» / Харків. 
держ.  акад.  міськ.  госп-ва  ;  уклад.:  В. Т. Доля,  Л. О. Кизилова.  –  Харків  : 
ХДАМГ, 1997. – 31 с.

77. Модели  и  методы  анализа  производительности  ресурсов  предприя-
тия :  учеб.-метод.  пособие по дисц.  «Теория экономического  анализа» :  для 
студ.  экон.  спец. /  В. Т. Доля  ;  Харьков.  гос.  акад.  гор.  хоз-ва.  –  Харьков  : 
ХГАГХ, 1997. – 104 с.

78. Модели и  методы факторного  анализа  производительности  ресурсов 
предприятия  :  учеб.-метод.  пособие  /  В. Т. Доля  ;  Харьков.  гос.  акад.  гор.  
хоз-ва. – Харьков : ХГАГХ, 1997. – 104 с.

79. Развитие эконометрического моделирования / В. Т. Доля, И. Г. Чалый. – 
Харьков : ХНА, 1997 – *

1998

80. Метод  складних  процентів  в  економічному  аналізі  :  навч.-метод. 
посібник  з  дисципліни  «Економічний  аналіз» :  для  бакалаврів  за  напр. 
«Економіка», «Менеджмент» / В. Т. Доля ; Харків. держ. акад. міськ. госп-ва. – 
Харків : ХДАМГ, 1998. – 66 с.

2001

81. Про посилення  ролі  самостійної  роботи  студентів  :  аналіт.-інформ. 
матеріали / Л. М. Окуневський, В. Т. Доля, Ю. П. Бархаєв. – Харків : ХДАМГ, 
2001. – 15 с.
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2002

82. Економетрія : метод. посібник з вивчення дисципліни : для студ. за 
напр. «Економіка», «Менеджмент» / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад. 
В. Т. Доля. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХДАМГ, 2002. – 43 с. – Існує 
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/315/ , вільний).

83. Исследование  операций  :  методическое  пособие  по  изучению 
дисциплины : для студ. ФПО / В. Т. Доля ;  Харьков. гос. акад. гор. хоз-ва.  – 
Харьков : ХГАГХ, 2002. – 11 с.

84. Методы  факторного  анализа  на  мультипликативных  моделях  / 
В. Т. Доля //  Науковий вісник будівництва / Харків. держ. техн. ун-т буд-ва та 
архіт. – Харків : ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2002. – *

85. Параллельный  метод  факторного  экономического  анализа  на 
мультипликативных  моделях  /  В. Т. Доля  //  Бюллетень  Харьковского 
территориального отделения Академии строительства Украины. – Харьков :  
[б. и.], 2002. – № 5. – *

86. Эконометрия : методические указания по изучению дисциплины : для 
студ.  ФПО  /  Харьков.  гос.  акад.  гор.  хоз-ва  ;  сост.  В. Т. Доля. –  Харьков  : 
ХГАГХ, 2002. – 43 с.

2003

87. Про управління навчально-методичною роботою в Академії в умовах 
реформування  вищої  освіти  :  аналіт.-інформ.  матеріали  /  Г. В. Стадник, 
В. Т. Доля, Ю. П. Бархаєв. – Харків : ХДАМГ, 2003. – 12 с.

88. Экономический  анализ:  теория  и  практические  методики  :  учеб. 
пособие / В. Т. Доля. – Киев : Кондор, 2003. – 208 c.

2004

89. Важные проблемы самостоятельной работы студентов / В. Т. Доля // 
Стратегія  посилення  самостійної  роботи  студентів  у  контексті  приєднання 
України до Болонського процесу : матеріали всеукр. наук.-метод. конф., Харків, 
2004  р.  /  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва.  –  Харків :  ХНАМГ,  2004.  –  
С. 134–135.

90. Зміст підготовки фахівців з обліку і аудиту у міському господарстві / 
В. Т. Доля //  Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / Харьков. нац. 
акад. гор. хоз-ва. – Киев :  Техніка, 2004. – Вып. 56. – С. 227–231. – (Серия: 
Экономические  науки).  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/2453/ , вільний).
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91. Методичний посібник з  вивчення теорії  економічного аналізу  :  для 
студ. ден. і заоч. форм навч. за напр. 0501 «Економіка і підприємництво», 0502 
«Менеджмент»  /  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва ;  уклад.:  В. Т. Доля, 
Ю. О. Ситник.  – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 29 с.  – 
Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу: http  ://  eprints  .  kname  .  edu  .  ua  /318/   , 
вільний).

92. Положення  про  Науково-методичну  раду  ХНАМГ  /  Г. В. Стадник, 
В. Т. Доля, Ю. П. Бархаєв. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 8 с.

93. Про  зміст  вищої  освіти  за  фахом  «Облік  і  аудит»  /  В. Т. Доля  // 
Гармонізація бухгалтерської практики і завдання прикладного обліку в процесі 
підготовки фахівців з обліку і аудиту : тези доп. міжрегіон. наук.-практ. конф., 
Харків, 2004 р. / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 
С. 3.

2005

94. Напрями та завдання діяльності Академії на 2005/2006 навч. рік щодо 
реалізації вимог і принципів Болонського процесу та забезпечення якості вищої 
освіти / Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, В. Т. Доля, Ю. П. Бархаєв // Про основні 
завдання Харківської національної академії міського господарства на 2005/2006 
навч.  рік :  матеріали зборів колективу Академії,  Харків,  30 серпня 2005 р.  / 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 19–24.

2006

95. Економетрія : конспект лекцій : для студ. за напр. підг. «Економіка і 
підприємництво»  і  «Менеджмент»  /  В. Т. Доля  ;  Харків.  нац.  акад.  міськ.  
госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 93 с.

96. Методичні  рекомендації  щодо  розробки  навчальних  програм 
нормативних  і  професійно-орієнтованих  дисциплін  для  освітньо-
кваліфікаційних  рівнів  «бакалавр»,  «магістр» у  відповідності  до  принципів 
Болонського  процесу  з  урахуванням  вимог  кредитно-модульної  системи 
організації навчання / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ;  уклад.: Г. В. Стадник, 
В. Т. Доля, Ю. П. Бархаєв. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 12 с.

97. Положення  про  кредитно-модульну  систему  /  Г. В. Стадник, 
В. Т. Доля, Ю. П. Бархаєв. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 8 с.

98. Положення  про  розроблення  стандартів  вищої  освіти ХНАМГ  / 
Г. В. Стадник, В. Т. Доля, Ю. П. Бархаєв. – Харків : ХНАМГ, 2006. – 6 с.

99. Факторный  экономический  анализ  на  стохастических  моделях  / 
В. Т. Доля  //  ХХХIII научно-техническая  конференция  Харьковской 
национальной академии городского хозяйства : программа и тез. докл : в 3 ч. / 
Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва.  –  Харьков  :  ХНАГХ,  2006.  –  Ч.  3  : 
Общественно-экономические науки. – С. 144–146.
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2007

100. Экономический  анализ  :  учеб.  пособие  /  В. Т. Доля.  –  2-е  изд., 
перераб. и доп. – Киев : Кондор, 2007. – 224 с.

2008

101. Економетрія  :  методичний  посібник  із  самостійного  вивчення 
дисципліни,  практичних  занять  і  виконання  розрахунково-графічних  та 
контрольних  робіт  :  для  студ.  усіх  форм  навч.  за  напр.  підг.  «Економіка 
підприємства»,  «Облік  і  аудит»,  «Менеджмент»  /  Харків.  держ.  акад.  міськ. 
госп-ва ;  уклад.  В. Т. Доля. – 3-тє вид.,  перероб.  і  доп. – Харків :  ХНАМГ,  
2008. – 48 с.

102. Економетрія  :  методичні  вказівки  з  самостійного  вивчення 
дисципліни,  практичних  занять  і  виконання  розрахунково-графічних  та 
контрольних  робіт  :  для  студ.  усіх  форм  навч.  за  напр.  підг.  «Економіка  і 
підприємництво»,  «Менеджмент» / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад. 
В. Т. Доля. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 48 с.

2009

103. Економетрія  :  програма  навчальної  дисципліни  та  робоча  програма 
навчальної дисципліни : для студ. 3 курсу ден. і заоч. форм навч. напр. підг. 
«Менеджмент» спец. «Менеджмент організацій» і  «Логістика» / Харків. держ. 
акад.  міськ.  госп-ва  ;  уклад.:  В. Т. Доля,  К. А. Мамонов.  –  Харків  : 
ХНАМГ,  2009.  –  15  с.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу: 
http://eprints.kname. edu.ua/12414/ , вільний).

104. Економіко-математичне  моделювання  :  методичні  вказівки  до 
виконання контрольної роботи з дисципліни : для студ. заоч. форми навч. спец. 
«Облік  і  аудит»  /  Харків.  держ.  акад.  міськ.  госп-ва  ;  уклад.:  В. Т. Доля, 
К. А. Мамонов.  – Харків : ХНАМГ, 2009.  – 38 с.  –  Існує електронна версія. 
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12346/ , вільний).

105. Економіко-математичне  моделювання  :  методичні  вказівки  з 
самостійного вивчення дисципліни / Харків. держ. акад. міськ. госп-ва ; уклад.: 
В. Т. Доля, К. А. Мамонов. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 37 с.

106. Економічний аналіз  :  методичні  вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт : для студ. ден. і 
заоч.  форм навч.  за  напр.  підг.  «Економіка  підприємства»,  «Облік  і  аудит», 
«Економіка  і  підприємництво»  /  Харків.  держ.  акад.  міськ.  госп-ва  ;  уклад.: 
В. Т. Доля, Ю. І. Мізік.  –  3-тє  вид.,  перероб.  і  доп.  –  Харків  : ХНАМГ,  
2009.  –  50  с.  –  Існує  електронна  версія.  (Режим  доступу:  
http://eprints.kname. edu.ua/11525/ , вільний).

18

http://eprints.kname.edu.ua/12346/


107. Методологія  аналізу  оборотності  оборотних  активів  комунальних 
підприємств / В. Т. Доля //  Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. / 
Харьков.  нац.  акад.  гор.  хоз-ва.  –  Киев  :  Техника,  2009.  –  Вып.  87.  –  
С. 278–284. – (Серия: Экономические науки). – Існує електронна версія. (Режим 
доступу:  http://eprints.kname.edu.ua/11924/ ,  вільний)  ;  Обліково-аналітичне  і 
фінансове  забезпечення  корпоративного  управління:  міжнародний  досвід  і 
вітчизняна практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2009 р. / 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2009. – C. 134–135.

2010

108. Економетрія  :  навч.  посібник  для  студентів  вищих  навчальних 
закладів за спеціальностями з економіки і менеджменту / В. Т. Доля ; Харків. 
держ. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 171 с. – Існує електронна 
версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17449/ , вільний).

109. Оцінювання майбутньої і поточної вартості грошових коштів в умовах 
інфляції /  В. Т. Доля  //  ХХХV научно-техническая  конференция  препода-
вателей,  аспирантов  и  сотрудников  Харьковской  национальной  академии 
городского хозяйства : программа и тез. докл. : в 3 ч. / Харьков. нац. акад. гор. 
хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2010. – Ч. 3 : Экономические науки. – С. 179–181.

110. Положення  про  Науково-методичну  раду  ХНАМГ  /  Г. В. Стадник, 
В. Т. Доля, Ю. П. Бархаєв ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Вид. перероб. і 
доп. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 10 с.

111. Порядок  проведення  модульного  і  підсумкового  контролю  та 
відображення  його  результатів  у  накопичувальних  заліково-екзаменаційних 
відомостях та КІС Академії / Г. В. Стадник, В. Т. Доля, Ю. П. Бархаєв ; Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 13 с.

2011

112. Зміст підготовки фахівців з обліку і аудиту у міському господарстві / 
В. Т. Доля  //  Обліково-аналітичне  і  фінансове  забезпечення  корпоративного 
управління: якість аудиту та корпоративна безпека : матеріали ІІ міжнар. наук.-
практ. конф., Харків, 21–23 квітня 2011 р. / Ун-т нац. і світ. госп-ва (Болгарія), 
Техн.  ун-т  (Словаччина),  Харків.  нац.  акад.  міськ.  госп-ва  та  ін.  –  Харків : 
ХНАМГ, 2011. – С. 32–35.
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2013

113. Вдосконалення методики оцінки ефективності оборотності оборотних 
активів  /  В. Т Доля,  Т. С. Сіваєва  //  Інформаційно-аналітичне  забезпечення 
управління фінансово-економічною безпекою: аудиторський супровід та бізнес 
розвідка  :  матеріали  ІІІ  міжнар.  наук.-практ.  конф.,  Харків,  11–13  квітня  
2013 р.  /  редкол.:  В. Ф. Харченко,  Т. В. Момот,  Н. Є. Лелюк,  І. А. Краївська  ; 
Всеукр. спілка вчених-економістів, Харків. об’єд. держ. фін. інспекція, Харків. 
нац.  ун-т  міськ.  госп-ва  ім. О. М. Бекетова  та  ін.  –  Харків :  ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 35–36. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/32139/ , вільний).

114. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економетрика», 
галузь знань «Економіка і  підприємництво»,  напрями підготовки «Економіка 
підприємства»,  «Облік  і  аудит»  /  Харків.  нац.  ун-т  міськ.  госп-ва 
ім. О. М. Бекетова ;  уклад.  В. Т. Доля.  – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 
2013. – 18 с.

115. Програма  і  робоча  програма  навчальної  дисципліни  «Економічний 
аналіз», напрям підготовки «Економіка підприємства» / Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва  ім. О. М. Бекетова  ;  уклад.  В. Т. Доля.  –  Харків :  ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2013. – 17 с.

2014

116. Економетрика : методичні вказівки і завдання до вивчення дисциплі-
ни : для студ. усіх форм навч. за напр. підг. «Економіка підприємства», «Облік і 
аудит» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. В. Т. Доля. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 55 с.

117. Экономический  анализ.  Основы  теории  экономического  анализа  : 
конспект лекций : для студ. по напр. подг. «Экономика предприятия» / Харьков. 
нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова ; сост. В. Т. Доля. – Харьков : ХНУГХ 
им. А. Н. Бекетова, 2014. – Ч. 1. – 93 с.

2015

118. Економічний аналіз : методичні вказівки до виконання індивідуальної 
розрахунково-аналітичної  дослідницької  роботи  :  для  студ.  за  напр.  підг. 
«Економіка підприємства» / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; 
уклад.:  В. Т. Доля,  Ю. І. Мізік. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. –  
23 с.
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