
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

За 2019-2020 н. р. викладачами кафедри було видано 13 навчально-

методичної літератури, тобто на одну штатну одиницю професорсько-

викладацького персоналу припадає 4,5  ум. др. арк. на навчальний рік (усього 

89,2 ум. др. арк.). 

 

Видання та перевидання навчально-методичних матеріалів та 

 посібників викладачами кафедри 
 

№ 

п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 

Обсяг сторінок (др. 

арк.) 

1 Томілін Олексій Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт з дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» здобувачами 

вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, ступеня 

вищої освіти Магістр. 

Полтава: ПДАА, 2019. 

32 с. 

Обсяг - 1,7 др. арк. 

2 Томілін Олексій Методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт з курсу «Фінансовий 

менеджмент» за освітньо-професійною 

програмою Фінанси, банківська справа та 

страхування спеціальності 072_Фінанси, 

банківська справа та страхування ступеня 

вищої освіти Магістр очної та заочної 

форм навчання. Полтава: ПДАА, 2019. 32 

с. 

Полтава: ПДАА, 2019. 

32 с. 

Обсяг - 1,7 др. арк. 

3 Безкровний  

Олександр 

Дорошенко  

Ольга 

Податкова система : навчально-методичний 

посібник для аудиторної та самостійної 

роботи з дисципліни Податкова система 

для здобувачів вищої освіти очної та 

заочної форм навчання [7-ме вид., доп. і 

перероб.]. 

Полтава : ПДАА, 2020. 

193 с.  

12,1 др. арк. 

 

4 Безкровний  

Олександр 

 

Навчально-методичний посібник для 

аудиторної та самостійної роботи з 

дисципліни Податки і податкова політика 

для здобувачів вищої освіти очної та 

заочної форм навчання. 

Полтава: ПДАА, 2020 

178 с., 8,8 др. арк. 

1 Чумак Валентин

а 

Бражник Людми

ла 

Навчально-методичний посібник для 

аудиторної та самостійної роботи з 

дисципліни «Фінанси підприємств» для 

здобувачів вищої освіти очної та заочної 

форм навчання  

Полтава: РВ ПДАА, 

2019. – 218 с. 13,6 др. 

арк. 

2 Бражник 

Людмила 

Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт з дисципліни «Фінанси 

підприємств» для здобувачів вищої освіти  

Полтава: ПДАА, 2019. 

– 24 с. 

1,1 др. арк. 

3 Чумак 

Валентина 

Методичні рекомендації для підготовки 

курсових робіт з дисципліни «Фінанси 

Полтава: ПДАА, 2019. 

– 42 с. 
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п/п Автори 
Навчально-методичні матеріали та 

посібники 

Місце та рік видання, 
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Бражник 

Людмила 

підприємств» для здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»  

1,4 др. арк. 

4 Бражник 

Людмила 

Методичні рекомендації для аудиторної та 

самостійної роботи з дисципліни 

«Фінансове посередництво»   

Полтава: ПДАА, 2019. 

– 74 с. 

2,5 др. арк. 

5 Глущенко Юлія Навчально-методичний посібник для 

аудиторної та самостійної роботи з 

дисципліни «Фінанси зарубіжних 

корпорацій» для здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою 

ФБСС, за спеціальністію 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» денної 

та заочної форм навчання. 

 

. Полтава : РВВ ПДАА, 

2019. 115 с. 5,5 др. арк. 

6 Дорошенко 

Ольга 

Безкровний  

Олександр 

Звітність по податкових платежах : 

матеріали індивідуальних завдань для 

здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою Фінанси, 

банківська справа та страхування 

спеціальності 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування [4-те вид., доп. і 

перероб.] 

Полтава : ПДАА, 2020. 

60 с.  

4 др. арк. 

7 Дроботя Яна 

 

Управління фінансовими ризиками: навч. 

посіб. 

Полтава: ПДАА,   2019.  

160 с., 7,3 др. арк. 

8 Дроботя Яна 

Капаєва 

Людмила 

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. 

Полтава: ПДАА, 2019.  

28 с.,  

1,2 др.арк. 

 

9 Дроботя Яна Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт з дисципліни 

«Міжнародні фінансові відносини» для 

здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр»  Освітньо-професійна програма 

Міжнародні економічні відносини 

спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини заочної форми навчання. 

Полтава: ПДАА, 2019. 

20 с.,  

0,9 др. арк. 

 

10 Зоря Світлана 

Зоря Олексій 

Березницький 

Євгеній 

Навчально-методичний посібник з 

дисципліни «Страхування» для здобувачів 

вищої освіти ступеня «Бакалавр» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» 

/ [3-тє вид. перероб. та допов.]. 

Полтава : ПДАА, 2019. 

287 с., 

15,6 др. арк. 

11 Зоря Світлана Страховий маркетинг: методичні 

рекомендації для практичних занять та 

Полтава: ПДАА, 2019. 

42 с., 1,5 др.арк. 
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самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти освітньо-професійна програма 

Фінанси, банківська права та страхування» 

галузь знань 07 «Укправління та 

адміністрування», освітній ступінь магістр. 

12 Капаєва 

Людмила 

Методологія та організація наукових 

досліджень. Методичні рекомендації та 

тематика контрольної роботи 

Полтава : ПДАА, 2019. 

– 56 с. 1,78 друк. арк.  

13 Собчишин 

Віталій  

Чумак 

Валентина 

Управління фінансовою санацією 

підприємств : навч.-метод. посіб. для 

провед. практ. занять та самост. вивч. 

дисципл. 

Полтава, 2019 

8,5 др. арк.  

 

 
 


