
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

За 2017-2018 н. р. викладачами кафедри було видано 21 одиницю 

навчально-методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю 

професорсько-викладацького персоналу припадає 3,4  ум. др. арк. на 

навчальний рік (усього 91,93 ум. др. арк.). 

 

Видання навчально-методичних матеріалів та посібників викладачами 

кафедри 
№ 

п/п 

Автори Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

1. Безкровний О. В. 

Дорошенко О.О. 

Навчально-методичний посібник для 

аудиторної та самостійної роботи з 

дисципліни Податкова система для 

здобувачів вищої освіти очної та заочної 

форм навчання [5-те вид., доп. і перероб.] 

– Полтава: ПДАА 

2018 р., 196 с, 9,7 др. арк.. 

2. Капаєва Л.М., 

Галінська Т.С. 

Фінансове право. Навчальний посібник для 

практичних занять та самостійної роботи 

для здобувачів вищої освіти напряму 

підготовки 6. 030508 «Фінанси і кредит», 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.  

2017 р., − 83 с., 3,16 др.арк. 

3. Капаєва Л.М., 

Дроботя Я.А. 

Фінанси: Навч.посібник: Практикум.  2017 р., 126 с., 4,8 др.арк. 

4. Аранчій В.І.,  

Томілін О.О.  

Міжнародні розрахунки і валютні операції: 

навч.-метод. посібн. для студентів 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», галузі знань 07 

«Управління і адміністрування» 

2018 рю.,  10,86 др.арк. 

5. В. І. Аранчій,  

В. Д. Чумак,  

О. В. Безкровний,  

Т. Г. Мисник,  

О. О. Дорошеко. 

Податкові відносини суб’єктів 

підприємництва : управляння та 

адміністрування : навч. посіб. – Полтава : 

ПДАА, 2017. 

2017 р., 3,8 др. арк. 

6. В. І. Аранчій,  

О. М. Остапенко 

Навчальний посібник «Страховий 

менеджмент» 

2018 р., 10,5 др. арк. 

7. Аранчій В.І.,  

Чумак В.Д., 

Бражник Л.В. 

Фінанси підприємств: навчальний 

посібник 

 

2017 р., 365 с., 22 др.арк. 

8. Чумак В.Д., 

Бражник Л.В. 

Методичні рекомендації для виконання 

курсових робіт з дисципліни «Фінанси 

підприємств» для здобувачів вищої освіти 

галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

2018 р., 38 с., 2,0 др.арк.  

9. Бражник Л.В. Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт з дисципліни «Фінанси 

підприємств» для здобувачів вищої освіти  

2017 р., – 23 с., 1,1 др.арк. 

10. Бражник Л.В. Методичні рекомендації до виконання 2017 р., 15 с., 0,74 др.арк. 



№ 

п/п 

Автори Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Рік видання 

Обсяг сторінок (др. арк.) 

контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Фінансове управління 

державним боргом» для здобувачів вищої 

освіти освітнього ступеня «Магістр»  

11. Бражник Л.В. Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Фінансовий ринок» для 

здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання освітнього ступеня «Бакалавр»  

2017 р., 19 с., 1,26 др.арк. 

12. Капаєва Л. М. 

Дроботя Я. А.  

 

 

 

 

ФІНАНСИ. Методичні розробки та 

тематика курсової роботи для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування», 

освітнього ступеня бакалавр. 

2017 р., 28 с., 2,1 др.арк. 

 

 

 

13. Дроботя Я. А. 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт з дисципліни 

«Управління фінансовими ризиками» для 

здобувачів вищої освіти  заочної форми 

навчання спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 

ступеня вищої освіти магістр  

2017 р., 21 с., 1,9 др.арк. 

 

 

 

 

 

14. Капаєва Л. М. 

Дроботя Я. А. 

Лихопій В. І. 

Банківські операції. Методичні 

рекомендації для самостійної роботи та 

контрольні завдання для студентів заочної 

форми навчання спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»,  071 «Облік і 

оподаткування», напряму підготовки   6. 

030508 «Фінанси і кредит», освітнього 

ступеня бакалавр, освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр.  

2017 р., 43 с., 3,5 др.арк. 

 

15. Зоря С. П. Методичні вказівки щодо виконання 

контрольних робіт з дисципліни «Фінанси, 

гроші та кредит» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» заочної форми 

навчання галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» 

2017 р., 18 с., 1,0 др.арк. 

16. Собчишин В.М. Методичні рекомендації по виконанню 

контрольних робіт із дисципліни 

«Фінансовий менеджмент у малому 

бізнесі» для здобувачів вищої освіти 

освітнього ступеня «Магістр» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» заочної 

форми навчання. 

2017 р., 1,33 др.арк.  

17. Собчишин В.М. Методичні рекомендації по виконанню 

контрольних робіт із дисципліни 

«Фінансова діяльність суб’єктів 

2017 р., 1,58 др.арк. 
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підприємництва» для здобувачів вищої 

освіти освітнього ступеня «Бакалавр» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» заочної 

форми навчання. 

18. Чумак В.Д. 

Безкровний О.В. 

Мисник Т.Г. 

Зоря О.П. 

Зоря С.П. 

Собчишин В.М. та ін.. 

викладачі 

Методичні рекомендації для підготовки 

міждисциплінарних курсових робіт з 

професійної підготовки здобувачами 

ступеня вищої освіти «Магістр» за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» денної і заочної 

форм навчання. 

2017 р., 8 др.а рк. 

19. Лихопій В. І. Методичні вказівки щодо виконання 

контрольних робіт з дисципліни «Цільові 

фонди соціального спрямування» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 

заочної форми навчання галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» 

2017 р., 20 с., 1,1 др.арк. 

 


