
№ Автори Місце, Рік видання, Обсяг, др. арк. 

Рекомендовані Вченою радою ПДАУ 

1 

Лега О.,  

Канцедал Н., 

Пономаренко О., 

Яловега Л., 

Прийдак Т. 

 Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи 

з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для здобувачів вищої 

освіти освітньо-професійної програми Облік і оподаткування 

спеціальності 071 Облік і оподаткування / Полтава : РВВ ПДАУ. 2021. 

222 с.  

2 

Лега О.,  

Канцедал Н., 

Пономаренко О., 

Яловега Л., 

Прийдак Т. 

Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи 

з дисципліни «Облікове забезпечення податкових розрахунків» для 

здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Облік і 

оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування та освітньо-

професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Полтава : 

РВВ ПДАУ. 2021. 105 с.  

 

3 

Лега О. В., 

Яловега Л. В., 

Прийдак Т. Б. 

Словник обліково-фінансових термінів. Полтава, 2021. 457 с. 

4 Тютюнник С.В. 

 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для 

здобувачів вищої освіти ступеня магістр Освітньо-професійної 

програми Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і 

оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування. Полтава, 

2021. 120 с.  

5 Тютюнник С.В. 

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчально-

методичний посібник для практичних занять для здобувачів вищої 

освіти ступеня магістр Освітньо-професійної програми Облік і 

оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 

Управління та адміністрування. Полтава, 2021. 136 с. 

6 

Пилипенко К. А., 

Ліпський Р.В. 

 

Облік у фермерських господарства: навч. посіб. [для студ. вищих навч. 

закл.]. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 368 с.  

7 Лега О. В. 

 Облік і звітність в оподаткуванні: Навчально-методичний посібник для 

здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр денної та заочної 

форми навчання освітньо-професійної програми Облік і оподаткування 

спеціальності 071 Облік і оподаткування. Полтава: РВВ ПДАУ, 2021. 

222 с.  

8 Лега О. В. 

Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи 

з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для здобувачів вищої 

освіти освітньо-професійної програми Облік і оподаткування 

спеціальності 071 Облік і оподаткування. Полтава : РВВ ПДАУ. 2021. 

222 с. 

9 Лега О. В. 

Організація і методика аудиту та податковий контроль. Навчально-
методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання освітній 
ступінь – магістр освітнього-професійної програми Облік і 
оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування. Полтава.: 
ПДАА, 2021. 167 с 



№ Автори Місце, Рік видання, Обсяг, др. арк. 

Інші видання 

 
1 

Лега О.В., 

Прийдак Т.Б., 

Яловега Л.В. 

Інформаційна роль бухгалтерського обліку у вирішенні проблем 

податкової безпеки підприємств. Бухгалтерський облік як наука; від 

основ до наукової картини світу: колективна монографія / за заг. ред. 

В. Я. Плаксієнка. К.: «Центр учбової літератури», 2021. С. 74 -85. 

 
2 

Мокієнко Т.В., 

Черненко К.В. 

 Особливості, переваги т недоліки програмних продуктів (Універсал 7: 
ERP» та «BAS Бухгалтерія». Бухгалтерський облік як наука: від основ 
до наукової картини світу [колективна монографія] / за заг. ред. В. Я. 
Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. С. 222 – 234. 

 

3 

Левченко З.М., 

Тютюнник С.В., 

Дугар Т.Є., 

Романченко Ю.О. 

 Логістичні питання організації обліку запасів. Бухгалтерський облік як 

наука: від основ до наукової картини світу: колективна монографія / за 

заг. ред. В.Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. С. 85-

102. 

4 

Левченко З.М., 

Єрмолаєва М.В., 

Дугар Т.Є., 

Тютюнник С.В. 

Федерація бухгалтерів і аудиторів як засіб фахового зростання 

професіоналів облікової справи. Бухгалтерський облік як наука: від 

основ до наукової картини світу: колективна монографія / за заг. ред. 

В.Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. С. 236-305.  

5 
Канцедал Н.А., 

Пономаренко О. Г. 

 Інформаційна роль фінансового обліку у вирішенні проблем 

соціальної, економічної та екологічної відповідальності підприємств / 

Бухгалтерський облік як наука; від основ до наукової картини світу 

[колективна монографія] / за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. Київ: «Центр 

учбової літератури», 2021. С. 53-63. URL: 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/10816 

6 

Пилипенко К.А., 

Мац Т.П.,  

Красота О.Г. 

 

 Трансформація інформаційної ролі бухгалтерського обліку в 

управлінні доходами аграрних підприємств. Бухгалтерський облік як 

наука; від основ до наукової картини світу [колективна монографія] / за 

заг. ред. В. Я. Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. С. 64 

- 74.  

 

7 
Гнатишин Л. Б., 

Прокопишин О. С., 

Лега О.В. 

Екологічний облік як складова системи інформаційного забезпечення 

управління сільськогосподарським підприємством. Обліково-

аналітичне забезпечення інноваційного розвитку АПК: колективна 

монографія / за заг. ред. Л. Б. Гнатишин. Львів: Сполом, 2021. С. 128 

– 148. 

8 
Грибовська Ю. М., 

Ходаківська Л. О. 

 Річна фінансова звітність як засіб формування та реалізації державної 

політики у сфері бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як 

наука: від основ до наукової картини світу : колективна монографія / 

за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. Київ : «Центр учбової літератури», 2021. 

С. 102 – 114. 

9 Кулик В.А. 

Трансформація елементів методу бухгалтерського обліку в умовах 

комп’ютеризації. Бухгалтерський облік як наука: від основ до 

наукової картини світу: [колективна монографія] / за заг. ред. В. Я. 

Плаксієнка. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. С. 196-208. 

10 Кулик В.А. 

Облік господарських операцій підприємств електронного бізнесу. 

Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в 

умовах інноваційних інформаційних технологій: монографія / Є. А. 

Карпенко, О. В. Карпенко, А. І. Мілька [та ін.]. Полтава : ПУЕТ, 2021. 

С. 279-285. 
 


