НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Видання навчально-методичних матеріалів та
посібників викладачами кафедри
№
п/п
1

2
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Автори
Єгорова О.В.

Єгорова О.В.

Єгорова О.В.

Єгорова О.В.

Єгорова О.В.

Рудич А.І.
Дорогань –
Писаренко Л.О

Рудич А.І.
Дорогань –
Писаренко Л.О
Рудич А.І.

Тютюнник Ю. М.,
Тютюнник С. В.

Навчально-методичні матеріали та посібники
Аналіз господарської діяльності. Методичні
рекомендацій з самостійної роботи ЗВО за освітнім
ступенем «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і
оподаткування».- Полтава: ПДАА, 2017.-131 с.
Економічний аналіз Методичні рекомендацій з
самостійної роботи ЗВО за ОКР «Бакалавр»
спеціальності
«Фінанси і кредит».- Полтава:
ПДАА, 2017.-107 с.
Аналіз господарської діяльності. Методичні
рекомендації з написання контрольної роботи ЗВО
заочної форми навчання за освітнім ступенем
«Бакалавр»
спеціальності
071
«Облік
і
оподаткування».- Полтава: ПДАА, 2017.-43 с.
Економічний аналіз. Методичні рекомендації з
написання контрольної роботи здобувачами вищої
освіти заочної форми навчання за освітнім
ступенем «Бакалавр».- Полтава: ПДАА, 2017.-43 с.
Аналіз
господарської
діяльності
аграрних
підприємств. Методичні рекомендації з написання
контрольної роботи ЗВО заочної форми навчання за
освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності
«Менеджмент».- Полтава: ПДАА, 2017.-43 с.
Статистика.
Програмно-методична
розробка
виконання курсової роботи з дисципліни
«Статистика», для здобувачів вищої освіти
денної,заочної та екстернатної форм навчання СВО
«Бакалавр»
спеціальності
071
«Облік
і
оподаткування» галузь знань «Управління та
адміністрування» напряму підготовки «Облік і
аудит», галузь знань
0305 «Економіка і
підприємництво» - Полтава. ПДАА, 2017. - 77с.
Статистика. Методичні вказівки для практичних
занять і самостійної роботи для студентів денної,
заочної та екстернатної форм навчання ОР
«Бакалавр» 07 «Управління і адміністрування» Полтава. ПДАА, 2017. - 74 с.
Статистика. Програмно-методична розробка та
рекомендації до контрольної роботи для студентів
заочної та екстернатної форм навчання ОС
«Бакалавр» галузь знань 07 «Управління і
адміністрування» - Полтава. ПДАА, 2017. - 62 с.
Робочий зошит із дисципліни «Фінансовий аналіз»
Методичний посібник для практичних занять і
самостійної роботи. – 12-те видання (для здобувачів
вищої освіти денної, заочної та екстернатної форм

Рік видання
Обсяг сторінок
(др. арк.)
2017р.;
8,1 др.арк.
2017 р.;
6,7 др.арк.

2017 р.;
2,7 др.арк.

2017 р.;
2,7 др.арк.

2017 р.;
2,7 др.арк.

2017 р.;
3,8 др.арк.

2017 р.;
3,7 др.арк.

2017 р.;
3,1 др.арк.
2016 р.;
3,63 др.арк.
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Автори

Навчально-методичні матеріали та посібники

навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і
кредит»). – Полтава, 2016. – 96 с.
Тютюнник Ю. М. Методичний посібник з дисципліни «Фінансовий
аналіз» для практичних занять і самостійної роботи.
– 3-тє видання (для здобувачів вищої освіти денної
та заочної форм навчання ступенів магістр і
спеціаліст
спеціальності
071
«Облік
і
оподаткування»). – Полтава, 2016. – 96 с.
Тютюнник Ю. М., Робочий зошит із дисципліни «Фінансовий
Тютюнник С. В.
аналіз».Методичний посібник для практичних
занять і самостійної роботи. – 13-те видання (для
здобувачів вищої освіти денної, заочної та
екстернатної форм навчання напряму підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит»). – Полтава, 2017. –
100 с.
Тютюнник Ю. М. Методичний посібник з дисципліни «Фінансовий
аналіз» для практичних занять і самостійної роботи.
– 4-те видання (для здобувачів вищої освіти денної
та заочної форм навчання ступенів магістр і
спеціаліст
спеціальності
071
«Облік
і
оподаткування»). – Полтава, 2016. – 100 с.
Тютюнник Ю. М. Методичні рекомендації з дисципліни «Фінансовий
аналіз»з виконання контрольної роботи. – 5-те
видання, змінене (для здобувачів вищої освіти
заочної
(дистанційної)
форми
навчання
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»). – Полтава : ПДАА, 2017. – 87 с.
Тютюнник Ю. М. Методичні рекомендації для написання курсової
роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз». – 6-те
видання, змінене і доповнене (для здобувачів вищої
освіти денної та заочної форм навчання ступеня
вищої освіти «Магістр» спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»). – Полтава : ПДАА, 2017. – 23 с.
Песцова-Світалка Методичні рекомендації для
проведення
О.С.
семінарських занять з дисципліни “Економічна
теорія ІІ” [для студентів очної та заочної форми
навчання
спеціальності
071
“Облік
і
оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та
страхування”, освітнього ступеня бакалавр ] /
Песцова-Світалка
Методичні рекомендації для курсових робіт
О.С.,
(проектів); Курсова
робота з
дисципліни
Шупик І.І.,
«Економічна теорія ІІ». Методичні рекомендації
Дорогань –
Полтава.: ПДАА, 2016. – 88 с.) 5,0 д.а.
Писаренко Л.О
Дорошенко А.П.
Методичні рекомендації для курсових робіт
(проектів) з дисципліни «Економічна теорія» для
студентів галузі знань «Управління і адміністрування», Облік і оподаткування», Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної ф. н.

Рік видання
Обсяг сторінок
(др. арк.)

2016 р.;
3,62 др.арк.

2017 р.
3,78др.арк.

2016 р.;
3,77др. арк..

2017 р.;
3,27 др. арк..

2017 р.;
1,05 др. арк..

2017 р.;
3,5 др. арк..

2016 р.
5,0 др.арк.

2016 р ;
1,5 др.арк.

№
п/п

Автори

18 Кончаковський
Є.О.
19 Кононенко Ж.А.
20 Кононенко Ж.А.
21 Кононенко Ж.А.
22 Шупик І.І.

23 Шупик І.І.
24 Шупик І.І.

25 Шупик І.І.
26 Шупик І.І.
27 Шупик І.І.
28 Шупик І.І.
29 Шупик І.І.
30 Шупик І.І.

Навчально-методичні матеріали та посібники
Методичниі рекомендації з виконання контрольних
робіт з дисципліни «Сучасні теорії та практика
трансф. економіки»;
Методичні матеріали до семінарських, практичних,
лабораторних занять з дисципліни «Статистика
суб’єктів підприємницької діяльності»
Методичні матеріали для самостійної роботи ЗВО з
дисципліни «Статистика суб’єктів підприємницької
діяльності»
Методичні матеріали для самостійної роботи з
дисципліни «Статистика суб’єктів підприємницької
діяльності»
Методичні матеріали до семінарських, практичних,
лабораторних занять з дисципліни «Сучасні теорії
та практика трансформації економіки »
Методичні матеріали до семінарських, практичних,
лабораторних занять з дисципліни «Глобальна
економіка »
Методичні матеріали до семінарських, практичних,
лабораторних занять з дисципліни
«Трансформаційнаекономіка та економічна
політика держави»
Методичні матеріали для самостійної роботи ЗВО з
дисципліни «Сучасні теорії та практика
трансформації економіки »
Методичні матеріали для самостійної роботи ЗВО
з дисципліни «Глобальна економіка »
Методичні матеріали для самостійної роботи ЗВО
з дисципліни «Трансформаційнаекономіка та
економічна політика держави»
Методичні рекомендації для виконання
контрольних робіт з дисципліни «Сучасні теорії та
практика трансформації економіки»
Робочий зошит для самостійної робот из
дисципліни «Сучасні теорії та практика
трансформації економіки
Програма навчальної дисципліни «Сучасні теорії та
практика трансформації економіки»

Рік видання
Обсяг сторінок
(др. арк.)
2016 р.;
1,5 др.арк.
2016 р.;
3,2 др.арк.
2016 р.;
3,1 др.арк.
2016 р.;
0,5 др.арк.
1,2 др.арк.

0,6 др.арк.

1,0 др.арк.
1,5 др.арк.
1,6 др.арк.
1,0 др.арк.

2,6 др.арк.
1,0 др.арк.
0,5 др.арк.
81,92 др.арк.

За 2016-2017 н. р. викладачами кафедри було видано 30 позицій
навчально-методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю
професорсько-викладацького персоналу припадає 7,4 ум. др. арк. на
навчальний рік (усього 81,92 ум. др. арк.).

