
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Видання навчально-методичних матеріалів та 

 посібників викладачами кафедри 
 

№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

1.  Дорогань-

Писаренко Л.О., 

Рудич А.І., 

Єгорова О. В. 

Статистика: методичні 

рекомендації з проходження 

навчальної практики здобувачами 

вищої освіти освітнього ступеня 

«Бакалавр» спеціальностей «Облік 

і оподаткування», «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування». Полтава : 

Полтавська державна аграрна 

академія,  

 

2019 р.  

31 с. (1,97 др. арк.) 

2.  Рудич А.І. Методичні розробки проведення 

практичних занять з дисципліни 

«Статистика» для здобувачів 

вищої освіти ступеня «Бакалавр» 

за освітньо-професійною програ-

мою спеціальності 05 «Економі-

ка» 

2019 р. 

43 с.  (2,1 др.арк.) 

3.  Рудич А.І. 

Дорогань-

Писаренко Л.О. 

Методичні розробки проведення 

практичних занять з дисципліни 

«Статистика» для здобувачів вищої 

освіти ступеня «Бакалавр» за 

освітньо-професійною програмою 

спеціальностей галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» 

2019 р. 

48 с.  (2,4 др.арк.) 

4.  Рудич А.І. Методичні розробки проведення 

практичних занять з дисципліни 

«Статистика» для здобувачів 

вищої освіти ступеня «Бакалавр» 

за освітньо-професійною програ-

мою спеціальності 28 «Публічне 

управління та адміністрування» 

2019 р. 

45 с.  (2,3 др.арк.) 

5.  Рудич А.І. 

 

Методичні розробки по 

виконанню контрольної роботи з 

дисципліни «Статистика» для 

здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою 

спеціальності 051 «Економіка» 

2019 р. 

30 с. (1,5 др.арк.) 

6.  Рудич А.І. 

Дорогань-

Писаренко Л.О. 

Методичні розробки по 

виконанню контрольної роботи з 

дисципліни «Статистика» для 

здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою 

2019 р. 

30 с. (1,5 др.арк.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

спеціальностей галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» 

7.  Рудич А.І. 
 

Методичні розробки по 

виконанню контрольної роботи з 

дисципліни «Статистика» для 

здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою 

спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

2019 р. 

30 с. (1,5 др.арк.) 

8.  Єгорова О. В. Контент навчальної дисципліни 

«Аналіз господарської діяльності» 

для здобувачів вищої освіти СВО 

«Бакалавр» за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» та 

напрямом підготовки 6.030509 

«Облік і аудит». Полтава, ПДАА.  

2018 р.  

87 с. (5,8 др. арк.) 

9.  Єгорова О.В. Аналіз господарської діяльності: 

робочий зошит для практичних 

занять та самостійної роботи 

здобувача вищої освіти 

СВО «Бакалавр» спеціальності 

071 «Облік і оподаткування». 

Полтава : Полтавська державна 

аграрна академія.  

2019р..  

84 с.(2,46 др. арк.) 

10.  Єгорова О.В. Контент навчальної дисципліни 

«Економічний аналіз» для 

здобувачів вищої освіти СВО 

«Бакалавр» освітньо-професійна 

програма «Облік і оподаткування» 

за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» та освітньо-

професійна програма «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування». Полтава, ПДАА. 

2018 р. 

 75 с. (5,1 др. арк.) 

11.  Єгорова О.В. Економічний аналіз: плани 

практичних занять та завдання для 

самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти за СВО «Бакалавр» 

освітньо-професійна програма 

«Облік і оподаткування» 

спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування», освітньо-

професійна програма «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

спеціальність 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування». Полтава, ПДАА. 

2018 р.  

78 с.(2,7 др. арк.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

12.  Єгорова О. В. Економічний аналіз : методичні 

рекомендації з самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти за СВО 

«Бакалавр» спеціальностей 071 

«Облік і оподаткування», 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування». Полтава : ПДАА 

2018 р.  

107 с. (3,8 др. арк.) 

  

 

13.  Єгорова О. В. Економічний аналіз: методичні 

рекомендації з написання 

контрольної роботи здобувачами 

вищої освіти заочної форми 

навчання за освітнім ступенем 

«Бакалавр». – Полтава : ПДАА. 

2018 р.  

43 с. (1,6 др. арк.) 

14.  Кононенко Ж.А., 

Рудич А.І. 

Банківська статистика: 

[Методичні рекомендації для 

контрольних робіт здобувачів 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування» освітнього 

ступеню «Бакалавр»]  

2018 р., 

56 с. (1,8 др. арк.) 

 

 

Рудич А. І.  – 0,9 др. арк., 

Кононенко Ж.А. – 0,9 др. 

арк. 

15.  Кононенко Ж.А.  Банківська статистика: 

[Методичні рекомендації для 

самостійної роботи здобувачів 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування», напряму 

підготовки 6.030508 «Фінанси і 

кредит» галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» 

освітнього ступеню «Бакалавр»]  

2018 р., 

75 с. (2,6 др. арк.) 

16.  Кононенко Ж.А., 

Рудич А.І. 

Банківська статистика: 

[Методичні рекомендації для 

практичних занять. Освітньо-

професійна програма «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

для практичних занять здобувачів 

спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

галузі знань 07 «Управління і 

адміністрування», напрям 

підготовки  6.030508 «Фінанси і 

кредит» галузь знань 0305 

«Економіка та підприємництво»  

освітнього ступеню «Бакалавр»]  

2018 р., 

62 с. (2,1 др. арк.) 

 

 

Рудич А. І.  – 1,1 др. арк., 

Кононенко Ж.А. – 1,0 др. 

арк. 

17.  Кононенко Ж.А.,  Контент навчальної дисципліни 

«Банківська статистика» для 

здобувачів вищої освіти СВО 

«Бакалавр» спеціальності 072 

2018 р., 

15 с. (0,1 др. арк.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» галузі знань 07 

«Управління і адміністрування», 

напряму підготовки 6.030508 

«Фінанси і кредит» галузі знань 

0305 «Економіка та 

підприємництво».  

18.  Кононенко Ж.А. Контент навчальної дисципліни 

«Статистика суб’єктів 

підприємницької діяльності» для 

здобувачів вищої освіти СВО 

«Бакалавр» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» галузі 

знань 07 «Управління та 

адміністрування», для напрямку 

підготовки 6.030509 «Облік і 

аудит» галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» 

2018 р., 

15 с. (0,1 др. арк.) 

19.  Кононенко Ж.А., 

Рудич А.І. 

Банківська статистика: 

[Методичні рекомендації для 

контрольних робіт для здобувачів 

вищої освіти СВО «Бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», 

для напрямку підготовки 6.030509 

«Облік і аудит» галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» 

2018 р., 

78 с. (2,6 др. арк.) 

 

 

Рудич А. І.  – 1,3 др. арк., 

Кононенко Ж.А. – 1,3 др. 

арк. 

20.  Кононенко Ж.А., 

Рудич А.І. 

Банківська статистика: 

[Методичні рекомендації для 

самостійної роботи для здобувачів 

вищої освіти СВО «Бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», 

для напрямку підготовки 6.030509 

«Облік і аудит» галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» 

2018 р., 

54 с. (1,8 др. арк.) 

 

 

Рудич А. І.  – 0,9 др. арк., 

Кононенко Ж.А. – 0,9 др. 

арк. 

21.  Кононенко Ж.А., 

Рудич А.І. 

Банківська статистика: 

[Методичні рекомендації для 

практичних занять. Освітньо-

професійна програма «Облік і 

оподаткування» для здобувачів 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 

«Управління і адміністрування», 

для напрямку підготовки 6.030509 

«Облік і аудит» галузь знань 0305 

«Економіка і підприємництво»   

освітнього ступеню «Бакалавр»]  

2018 р., 

68 с. (2,1 др. арк.) 

 

 

Рудич А. І.  – 1,1 др. арк., 

Кононенко Ж.А. – 1,0 др. 

арк. 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

22.  Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз. Методичний 

посібник для практичних занять і 

самостійної роботи. – 5-те видання 

(для здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форм навчання 

ступеня вищої освіти магістр 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»).  

2018 р. 

100 с. (3,77 др. арк.). 

23.  Тютюнник Ю. М. Методичні рекомендації для 

написання курсової роботи з 

дисципліни «Фінансовий аналіз» 

(для здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форм навчання 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

за освітньо-професійною програ-

мою «Фінанси, банківська справа 

та страхування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»). 

2018 р. 

23 с. (1,03 др. арк.). 

24.  Тютюнник Ю. М. Аналіз діяльності підприємств, 

фінансово-кредитних та бюджет-

них установ. Навчально-методич-

ний посібник для практичних 

занять і самостійної роботи (для 

здобувачів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання СВО 

«Магістр» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»). 

2018 р. 

83 с. (2,90 др. арк.). 

25.  Тютюнник Ю. М. Аналіз діяльності підприємств, 

фінансово-кредитних та бюджет-

них установ. Навчально-методич-

ний посібник із виконання конт-

рольної роботи (для здобувачів 

вищої освіти заочної (дистан-

ційної) форми навчання СВО 

«Магістр» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»). 

2018 р. 

12 с. (0,49 др. арк.). 

26.  Тютюнник Ю. М. Стратегічний аналіз. Навчально-

методичний посібник із виконання 

контрольної роботи (для 

здобувачів вищої освіти освітньо-

професійної програми «Облік і 

оподаткування» заочної форми 

навчання СВО «Бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування»). 

2018 р. 

13 с. (0,54 др. арк.). 

27.  Тютюнник Ю. М. Методичні вказівки з підготовки 

кваліфікаційних робіт здобувачів 

2018 р. 

230 с. (авт. внес. – 0,13 др. 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

вищої освіти «Магістр» спеціаль-

ності 071 «Облік і оподаткуван-

ня» [Текст] / За заг. ред. Н. А. 

Канцедал. 

арк.). 

28.  Песцова-Світалка 

О.С.  

Дорошенко А.П. 

Кончаковський  

Є.О.  

Литвин О.Ю. 

Навчально-методичний посібник 

для виконання навчальної 

практики  для здобувачів вищої 

освіти ступеня «Бакалавр» за 

освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа  та 

страхування»  спеціальності 072  

«Фінанси, банківська справа  та 

страхування» за освітньо-

професійною програмою «Облік 

та оподаткування» спеціальності 

071  «Облік і оподаткування» 

2019 р, 

124 с. (5,7 др. арк) 

29.  Литвин О.Ю. 

Дорошенко А.П. 

О. С. Песцова-

Світалко 

Методичні рекомендації по 

виконанню курсових робіт з 

дисципліни «Економічна теорія» 

для здобувачів вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою «Облік і 

оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування», за 

освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»  денної та заочної 

форми навчання.  

 

2018 р. 

34 с. (1,6 д.а.) 

30.  Литвин О.Ю. Методичні рекомендації з 

виконання контрольних робіт 

здобувачами вищої освіти заочної 

форми навчання з дисципліни 

«Історія економіки та економічної 

думки» 

2019 р. 

47 с. (2,2 д.а.) 

31.  Песцова-Світалка 

О.С. 

Методичні рекомендації по 

виконанню контрольної роботи з 

дисципліни «Університетська 

освіта» для здобувачів вищої 

освіти ступеня «Бакалавр» за 

освітньо-професійною програмою  

«Германські мови та літератури 

(переклад включно)» 

спеціальності 035 «Філологія». – 

Полтава:  ПДАА. 

2018 р. 

24 с. (1,1 д.а.) 

32.  Дорошенко А.П., 

Литвин О.Ю., 

Песцова-Світалка 

Методичні рекомендації по 

виконанню курсових робіт з 

дисципліни «Економічна теорія» 

2018 р. 

32 с. (1,38 д.а.) 



№ 

п/п 
Автори 

Навчально-методичні матеріали 

та посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

О.С. для здобувачів вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою «Облік і 

оподаткування» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування», за 

освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»  денної та заочної 

форми навчання. 

33.  Песцова-Світалка 

О.С. 

Робочий зошит для виконання 

самостійної роботи з дисципліни 

«Економічна теорія ІІ». 

Навчально-методичний посібник 

[для здобувачів вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»,  за освітньо-

професійною програмою «Облік і 

оподаткування»  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» – вид. 2-

ге]  

2019 р. 

104 с. (3,86 д.а.) 

34.  Песцова-Світалка 

О. С.,  

Дорошенко А.П., 

Кончаковський 

Є.О., Литвин О.Ю. 

Економічна теорія. Навчально-

методичний посібник для 

виконання навчальної практики 

для здобувачів вищої освіти 

ступеня «Бакалавр» за освітньо-

професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»,  за освітньо-

професійною програмою «Облік і 

оподаткування»  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». – вид. 2-

ге 

2019 р. 

124 с. (5,7 д.а) 

 

За 2018-2019 н. р. викладачами кафедри було видано 34 позицій 

навчально-методичної літератури (усього 78,33 др. арк.), на одну штатну 

одиницю професорсько-викладацького персоналу припадає 7,46 др. арк. або 

3,24 методичних розробок за звітний навчальний рік. 
 


