
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

За 2018-2019 н. р. викладачами кафедри було видано 15 одиниць 

навчально-методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю 

професорсько-викладацького персоналу припадає 3,61 ум. др. арк. на 

навчальний рік (усього 90,13 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  

[6-те вид., доп. і перероб.] 

2019, 196 с. (12,3 

др. арк.) 

2. Бражник Л.В. Фінансове управління державним боргом : навч. 

посіб. 

2018, 217 с. (11 

др.арк.) 

3. Чумак В.Д., 

Бражник Л.В. 

Методичні рекомендації для виконання курсових 

робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» для 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою Фінанси, банківська справа та 

страхування галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 

2018, 46 с. (2,4 

др.арк.) 

 

4. Капаєва Л.М., 

Краснікова О.М. 

Навчальний комплекс для вивчення дисципліни 

"МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 

ФІНАНСАХ" студентами напряму підготовки 

"Фінанси і кредит" ОКР "Бакалавр". / Укл.. – 

Полтава: Полтавська державна аграрна академія 

2018. – 233 с. (10,8 

др.арк.)  

5. Капаєва Л. М., доц., 

к.е.н. Дроботя Я. А. 

Фінанси. Методичні рекомендації та тематика 

курсової роботи для здобувачів вищої освіти 

освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

освітнього ступеня бакалавр / Укладачі: доц., 

к.е.н.– Полтава : ПДАА 

2018. - 28 с. (1,1 

др.арк.) 

6. Дроботя Я. А.  

 

Управління фінансовими ризиками: навчально-

методичний посібник 

2019,  (7,3 др. арк.) 

 

7. Дроботя Я. А.,  

Зоря С. П. 

Гроші та кредит: : методичні рекомендації для 

практичних занять та самостійної роботи 

2018, (3,8 др. арк.) 

 

8. Мисник Т. Г.,  

Дроботя Я. А. 

Ринок фінансових послуг: методичні рекомендації 

для практичних занять та самостійної роботи 

2018,  (4,5 др. арк.) 

 

9. Глущенко Ю.А. Навчально-методичний посібник для аудиторної та 

самостійної роботи з дисципліни Бюджетний 

менеджмент для здобувачів вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою Фінанси, 

банківська справа та страхування, за спеціальністю 

2018 р. 88 с. (5,5 

др.арк.).  

 



№ 

п/п 

Автори Навчально-методичні матеріали та посібники Рік видання 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

денної та заочної форм навчання. Полтава: РВВ 

ПДАА. 

10. Глущенко Ю.А. Навчально-методичний посібник для аудиторної та 

самостійної роботи з дисципліни Фінансовий 

менеджмент у банку для здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою Фінанси, 

банківська справа та страхування за спеціальністю 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

денної та заочної форм навчання. Полтава: ПДАА, 

2018, 96 с.(6 

др.арк.) 

11. Зоря С. П.,  

Зоря О. П. 

Навчально-методичний посібник з дисципліни 

Страхування для здобувачів вищої освіти ступеня 

«Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» [2-ге вид. перероб. та допов.]. 

2018, 202 с. (12 

др.арк.) 

12. Кубецька О. М., 

Остапенко Т. М.,  

Методичні вказівки для самостійної роботи з 

дисципліни «Методика науково-педагогічної 

діяльності у обліку/ Методика викладання 

облікових дисциплін»   (для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання освітньо-професійна 

програма «Облік і оподаткування» за 

спеціальністю «Облік і оподаткування»). – 

Полтава: ПДАА 

2019, 61 с. (3,7 др. 

арк.) 

13. Кубецька О. М., 

Остапенко Т. М.,   

Методичні рекомендації для проведення 

практичних занять з дисципліни «Методика 

науково-педагогічної діяльності в обліку/Методика 

викладання облікових дисциплін» для здобувачів 

денної та заочної форми навчання за спеціальністю 

«Облік і оподаткування» ступеня «Магістр» .  

2019, 47 с. (2,6 др. 

арк.) 

14. Собчишин В. М. Методичні рекомендації по виконанню 

контрольних робіт із дисципліни «Корпоративні 

фінанси» для здобувачів вищої освіти ступеня 

«Магістр» за освітньо-професійною програмою 

Фінанси, банківська справа та страхування 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» заочної форми навчання 

2018 р., (1,63 др. 

арк.) 

15. Глущенко Ю.А. Навчально-методичний посібник для аудиторної та 

самостійної роботи з дисципліни «Фінанси 

зарубіжних корпорацій» для здобувачів вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою 

Фінанси, банківська справа та страхування, за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» денної та заочної форм навчання.  

2019, 114 с. (5,5 

др.арк.) 

 
 


