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1. ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ 

 

№ 

п/п 
Питання до розгляду 

Відповідальна особа за підготовку питання до засідання 

вченої ради 

Серпень 

1.  
Про результати вступної кампанії 2021 року та організацію навчального 

процесу в умовах карантину. 

Відповідальний секретар Приймальної комісії 

Перший проректор з науково-педагогічної  роботи 

2.  
Про затвердження педагогічного навантаження на 2021-2022 навчальний рік 

за результатами набору студентів. 
Перший проректор з науково-педагогічної  роботи 

3.  
Про готовність Академії до нового навчального року та основні завдання на 

2021-2022 навчальний рік  
Відділ адміністративно-господарського забезпечення 

Вересень 

4.  
Про затвердження персонального складу Вченої ради Національної академії 

статистики, обліку та аудиту 
Ректор, Голова вченої ради 

5.  
Про затвердження Звіту про діяльність Академії у 2020-2021 навчальному 

році та Плану роботи НАСОА на 2021-2022 навчальний рік 
Перший проректор з науково-педагогічної  роботи  

Жовтень 

6.  Про хід профорієнтаційної роботи Академії  Завідувач відділу профорієнтаційної роботи 

Листопад 

7.  
Про результати вступної кампанії до аспірантури та затвердження 

індивідуальних планів аспірантам і здобувачам першого року навчання 

Завідувач відділу аспірантури та докторантури 

 

8.  Про роботу з іноземними студентами Академії Завідувач відділу по роботі з іноземними студентами 

Грудень 

9.  Про підсумки роботи Академії у 2021 році та завдання на 2022 рік Ректор, Голова вченої ради 

10.  
Про затвердження Правил прийому НАСОА,  Фахового коледжу бізнесу та 

аналітики НАСОА та Фахового коледжу економіки та управління НАСОА у 

2022 році 

Відповідальний секретар Приймальної комісії 

Січень 

11.  Про результати атестації здобувачів вищої освіти освітнього рівня “магістр” Декани факультетів 

12.  Про результати роботи аспірантури НАСОА у 2021 році  Завідувач відділу аспірантури та докторантури 

Лютий 
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13.  
Аналіз підсумків зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів за перший 

семестр 2021-2022 навчального року 
Декани факультетів 

14.  Про наукову діяльність НАСОА Перший проректор з науково-педагогічної  роботи 

Березень 

15.  Про міжнародне співробітництво НАСОА Завідувач відділом міжнародного співробітництва  

16.  
Про затвердження програм вступних іспитів до НАСОА, Фахового коледжу 

бізнесу та аналітики НАСОА та Фахового коледжу економіки та управління 

НАСОА  

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, 

Відповідальний секретар приймальної комісії 

Квітень 

17.  

Про затвердження навчальних, робочих навчальних планів та графіків 

навчального процесу на 2022-2023 навчальний рік для НАСОА, Фахового 

коледжу бізнесу та аналітики НАСОА та Фахового коледжу економіки та 

управління НАСОА 

Перший проректор з науково-педагогічної роботи 

18.  
Про результати вступної кампанії до аспірантури та затвердження 

індивідуальних планів аспірантам і здобувачам першого року навчання 
Завідувач відділу аспірантури та докторантури 

Травень 

19.  
Про затвердження обсягу педагогічного навантаження на  

2022-2023 навчальний рік 
Перший проректор з науково-педагогічної роботи 

20.  Про хід профорієнтаційної роботи Академії  Завідувач відділу профорієнтаційної роботи 

Червень 

21.  
Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії  

2021-2022 навчального року 
Декани факультетів 

22.  Про результати атестації здобувачів вищої освіти 
Декани факультетів, завідувач відділення заочного та 

дистанційного навчання 

23.  
Про виконання педагогічного навантаження професорсько-викладацьким 

складом Академії за 2021-2022 навчальний рік 
Перший проректор з науково-педагогічної роботи 

24.  Про розвиток освітньої діяльності Академії на 2022-2023 навчальний рік Ректор, Голова вченої ради 

Протягом року 

25.  Про затвердження внутрішніх нормативних документів НАСОА Заступник першого проректора по роботі з коледжами 

26.  Про діяльність окремих структурних підрозділів НАСОА Керівники структурних підрозділів 
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27.  Про затвердження науково-дослідних тем та звітів з НДТ Керівники науково-дослідних тем 

28.  
Про науково-дослідну роботу студентів і завдання щодо поліпшення 

активізації наукової творчості студентів 

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, декани 

факультетів 

29.  Про стан забезпечення якості підготовки фахівців  Декани факультетів 

30.  Про організацію та планування профорієнтаційної роботи НАСОА Завідувач відділу профорієнтаційної роботи 

31.  
Конкурсні питання щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Вчений секретар Вченої ради 

32.  Про присвоєння вчених звань Вчений секретар Вченої ради 

33.  Про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних видань  Завідувач редакційно-видавничим відділом 

34.  
Про рекомендацію до друку рукописів підручників, навчальних посібників та 

монографій 
Вчений секретар Вченої ради 
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2. ПЛАНИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КАФЕДР 

 

№з/п Назва теми наукового дослідження, 

номер держреєстрації 
Термін виконання Керівник та виконавці 

1 2 3 4 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

1 
Публічні фінанси на сучасному етапі 

економічного розвитку України 

(у процесі реєстрації) 

 

10.2021-10.2026 

 
Керівник: д.е.н., проф. Бондарук Т.Г.  

Виконавці: д.е.н., проф.Момотюк Л.Є., к.е.н., доц.Артем'єва 

І.О., к.е.н., Заїчко І.В., ст.викл. Мельничук І.О. 

Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД 

2 
Макроекономічні виміри глобальної 

нестабільності 
0120U104111 

10.2020 - 10.2027 Керівник к.е.н., доц. Іващенко О.А. 
Виконавці: к.е.н., доц. Булах Т.М., к.е.н. Мотузка О.М., 

к.е.н., доц. Плахотнікова Л.О., к.е.н., доц. Пархоменко В.В., 
к.е.н. Луньова Т.С., ст.викл. Гринчак Н.А. 

Кафедра іноземних мов 

3 
Формування професійно 

орієнтованої компетенції студентів у 

контексті новітніх підходів до 

викладання іноземних мов  

номер державної реєстрації 

0119U101848 

03.2019 – 03.2024 Керівник: к.філол.н., доцент Горюнова М.М.  
Виконавці: к.філол.н., доц. Загородня О.Ф., ст. викл. 

Погорєлова Т. Ф., ст. викл. Стогній І.В.,  к.філол.н., доцент 
Савенко Т.Д., ст. викл. Волошина Т.М. 

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

4 
Філософія соціально-економічної 

сфери суспільства  

номер державної реєстрації 
0118U002400 

11.2018 – 11.2023 Керівник: д.філос.н., доц. Гаврилюк Т.В.  
Виконавці: д.філос.н., проф. Надольний І.Ф., 

к.ю.н., доц. Корнієнко П.С., к.п.н., доцент 
Черушева Г.Б.  
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Кафедра обліку, аудиту і оподаткування 

5 Обліково-аналітичне забезпечення та 

контроль діяльності підприємств 

номер державної реєстрації  

011U005283 

10.2018  – 10.2023 Керівник: д.е.н., проф. Корінько М.Д.  

Виконавці: д.е.н., проф. Шевчук В.О., д.е.н., доц. Зоріна 

О.А., д.е.н., проф. Лубенченко О.Е.,  д.е.н.,доц. Пилипенко 

О.І., д.е.н., доц. Шульга С.В., к.е.н., доц. Новіченко Л.С., 

к.е.н., доц. Петраковська О.В., к.е.н. Щирська О.В., к.е.н. 

Юрченко О.А. 

Кафедра економіко-математичних дисциплін та ІТ 

6 Дослідження деяких аспектів 

функціонування соціально-

економічних систем в цифровій 

економіці. 

номер державної реєстрації 
0118U006677 

01.2019 – 12.2021 
Керівник: к.е.н., доцент Єршова О.Л., 

Виконавці: к.т.н., доцент Томашевська Т.В.,  к.т.н., доцент 

Товмаченко Н.М., к.т.н., доцент Синицький М.Є., 

ст.викл.Сакада Т.Д. 

Кафедри статистики 

7 Статистичне вивчення економіко-

соціальних та інфраструктурних 

параметрів розвитку України в умовах 

діджиталізації суспільства 

Номер державної реєстрації  

0120U105647 

12.2020 – 12.2025 

 
Керівник:  д.е.н., проф.Герасименко С.С..  

Виконавці: к.е.н., доц.Червона С.П.,  

к.е.н., доц. Потапова М.Ю. 

к.е.н., доц. Голубова Г.В, к.е.н., доц  

Свистун-Золотаренко Л.О. 
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2.2. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КАФЕДРАМИ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ 

№ 

з/п 
Назва наукових заходів Термін проведення Відповідальні особи 

1 2 3 4 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

1 VIІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Стратегія розвитку України: 

фінансово-економічний та гуманітарний 

аспекти».  

15.10.2021 д.е.н., проф., Момотюк Л.Є.,  д.е.н., проф., Бондарук Т.Г. 

Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД 

2 ІX Міжнародна науково-практична 

конференція «Бізнес-аналітика в 

управлінні зовнішньоекономічною 

діяльністю» 

Березень 2022 р. к.е.н., доц. Іващенко О.А. 

Кафедра іноземних мов 

3 
ІХ студентська наукова конференція “The 

Use of Terminological Vocabulary in the 

Language of Professional Communication” 

(«Уживання термінологічної лексики у мові 

професійного спілкування»). 

Березень 2022 р. 

 

канд.філол.н.,доц. Горюнова М.М.; 

модератор - ст.викл. Стогній І.В. 

 

4 Круглий стіл: "Інноваційні підходи до 

викладання іноземної мови у закладах 

вищої освіти" 

Березень 2022 р. канд.філол.н., доц. Горюнова М.М. 

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

5 ХІІ студентська наукова конференція  

««Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. 

Мовою документів, очима свідків» 

22.11.2021 р. д.ф.н., доцент Гаврилюк Т.В. 

6 Круглий стіл «Трагедія Бабиного Яру – 

історія й урок для сучасності» 

01.10.2021 р. Д.ф.н., доцент Гаврилюк Т.В. 

 
Кафедра обліку, аудиту і оподаткування 

7 XХ Всеукраїнська наукова конференція 

«Розвиток системи обліку, аналізу та 

аудиту в Україні: теорія, методологія, 

організація». 

Березень 2022р. 

д.е.н., професор Корінько М.Д. 
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Кафедра економіко-математичних дисциплін та ІТ 

8 ІІ міжвузівська студентська наукова 

конференція «Цифровізація суспільства та 

бізнесу: виклики та можливості для 

молоді» 

Квітень 2022 р. 

к.е.н., доцент Єршова О.Л. 

Кафедри статистики 

9 ХІХ Міжнародна науково-практична 
конференція, присвячена Дню працівників 

органів статистики 

5 грудня 2021 
р.  

д.е.н., проф. Герасименко С.С. 
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2.3.ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ (ТОВАРИСТВ)  

№ 

з/п 
НАЗВА ГУРТКА Назва та вид заходу 

Термін 

проведення 
Відповідальний від кафедри 

1 2 3 4 5 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

1 Студентське 

наукове товариство 

«Фінансист» 

Студентське наукове товариство «Фінансист» 

Проведення організаційно-настановчого зібрання 

учасників проблемних груп: 

«З проблем розвитку фінансової системи»; 

«З проблем розвитку банківської системи». 

Вибір тематики наукових досліджень 

Вересень 2021 р.  

д.е.н., професор Бондарук Т.Г.,  

к.е.н., доц. Артем’єва І.О. 

Участь у науковому семінарі кафедри на тему: 

"Проблеми та перспективи оцінки фіскального 

простору місцевих бюджетів в умовах децентралізації" 

Вересень 2021 р. д.е.н., професор Бондарук Т. Г. 

Підготовка наукових праць студентів до участі у VІІІ 

міжнародній науково-практичній конференції 

«Стратегія розвитку України: фінансово-економічний 

та гуманітарний аспекти» 

Жовтень 2021 р. Викладачі кафедри 

Участь у методичному семінарі кафедри на тему: 

"Фінансова система в інноваційній економіці" 

Листопад 2021 р. 

к.е.н., доцент Артем'єва І.О. 

Підготовка наукових праць студентів до участі у 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях 

Протягом року  Всі викладачі кафедри 

Участь у науковому семінарі кафедри на тему: 

"Корпоративні фінанси за сучасних умов: виклики та 

можливості " 

Квітень 2022 р. к.е.н., доцент Артем'єва І.О. 

Підведення підсумків роботи студентського наукового 

товариства 

Травень 2022 д.е.н., професор Бондарук Т. Г.,  

к.е.н., доцент Артем’єва І.О, 

 

Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД 

2 Студентський 

науковий гурток 

«Підкорювачі 

наукових вершин» 

Організація діяльності гуртка на 2021-2022 н.р. Вересень 2021 р. к.е.н. Гринчак Н.А. 

Підготовка наукових праць до участі у VІІІ міжнародній 

науково-практичній конференції «Стратегія розвитку 

України: фінансово-економічний та гуманітарний 

вересень –жовтень 

2021 р. 

Викладачі кафедри економіки та 

менеджменту ЗЕД 
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аспекти» 

Участь в організації та проведенні  круглого столу на 

тему: «Стратегія бізнесу в середовищі VUCA: розробка 

та реалізація» 

Жовтень 2021 р. к.е.н., доц. Мотузка О.М. 

Участь в організації та проведенні  круглого столу на 

тему: «Компетентності менеджерів епохи цифрової 

революції» 

Листопад 2021 р. к.е.н.  Гринчак Н.А. 

Участь у методичному семінарі кафедри на тему: 

«Фандрейзинг та основи проектної роботи» 
Грудень 2021 р. к.е.н., доц. Мотузка О.М. 

Підготовка до І етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Менеджмент» 

грудень 2021 – 

січень 2022 р. 

к.е.н., доц. Іващенко О.А., 

к.е.н. Гринчак Н.А., 

к.е.н., доц. Булах Т.М 

Організація та проведення І етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Менеджмент» 
Лютий 2022 р. 

к.е.н., доц. Іващенко О.А., 

к.е.н. Гринчак Н.А., к.е.н., доц. 

Булах Т.М 

Підготовка наукових праць до участі у ІХ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Бізнес-аналітика в 

управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» 

січень –березень 

2022 р. 

Викладачі кафедри економіки та 

менеджменту ЗЕД 

Участь у науковому семінарі кафедри на тему: «Сучасна 

парадигма міжнародної торгівлі» 
Квітень 2022 р. д.е.н., проф. Резнікова Н. В. 

Участь у науковому семінарі кафедри на тему: 

«Раціональність та ірраціональність в прийнятті 

управлінських рішень» 

Травень 2022 р. к.е.н.  Гринчак Н.А. 

Підбиття підсумків роботи гуртка за 

2021-2022 н.р. 
Червень 2022 р. 

к.е.н.  

Гринчак Н.А. 

Кафедра іноземних мов 

3 Студентський гурток 

“English Club” 

Організаційне засідання гуртка «English Club», 

обговорення плану роботи. Вересень 2021 р. ст.викл. Стогній І.В. 

Екскурсія історичним центром міста для студентів ІІ 

курсу Фінансово-економічного факультету у рамках 

вивчення теми «Kyiv – historical, cultural and business 

center of Ukraine» 

Вересень 2021 р. ст.викл. Стогній І.В. 

«Хеллоуїн – ніч перед  днем усіх святих». Жовтень 2021 р. ст.викл. Стогній І.В. 
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Перегляд та обговорення художнього фільму Catch Me if 

You Can 
Листопад 2021 р. ст.викл. Стогній І.В. 

«День святого Валентина – день усіх закоханих» Лютий 2022 р. ст.викл. Стогній І.В. 

Перегляд та обговорення художнього фільму Sense and 

Sensibility – захід до проведення Тижня англійської мови 

у Національній академії статистики, обліку та аудиту 
Березень 2022 р. ст.викл. Стогній І.В. 

Організація та проведення «Шекспірівських читань» до 

Дня вшанування пам’яті англійського поета й 

драматурга Вільяма Шекспіра 
Квітень 2022 р. ст.викл. Стогній І.В. 

4 Студентський гурток 

«СІЧ» 

Затвердження плану роботи студентського наукового 

гуртка «СІЧ» на 2021-2022 н.р. Жовтень 2021 р. ст.викл. Волошина Т.М. 

Літературні зустрічі до ювілейних дат видатних 

письменників, науковців, громадських діячів: 

  

 60-річчяв від дня народження українського поета, 

дитячого письменника Івана Антоновича 

Малковича (10 травня 1961). 

 

 155 років від дня народження українського 

історика, письменника, громадського та 

політичного діяча Михайла Сергійовича 

Грушевського (1866 – 1934), 29 вересня. 

 

 140 років від дня народження Івана Івановича 

Огієнка (Митрополит Іларіон) (1882–1972), 

українського православного митрополита, 

мовознавця, богослова, культурного діяча (14 

січня). 

 

 120 років від дня народження Юрія Івановича 

Яновського (1902—1954), українського 

письменника (27 серпня). 

 

 150-річчя від дня народження української 

поетеси, перекладачки, громадської діячки Лесі 

Українки (25 лютого1871). 

 
 
 

Листопад 2021 р. 
 
 
 
 
 

Грудень 2021 р. 
 

 

 

 

Січень 2022 р. 

 

 

 

 

Лютий 2022 р. 

 

 

 

 

Лютий 2022 р. 

 

 

ст.викл. Волошина Т.М. 
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 208 років від дня народження. українського поета, 

художника, громадського діяча Тараса 

Григоровича Шевченка (1814 – 1861), 9 березня. 

 

 100 років від дня народження Павла Прокоповича 

Глазового (1922—2004), українського поета-

гумориста (30 серпня). 

Березень 2022 р. 

 

 

 

Квітень 2022 р. 

Круглі столи: 
 

 День української писемності та мови. День пам'яті 
першого історика України-Русі Преподобного 
Нестора-літописця Всеукраїнський радіодиктант 
національної єдності (9 листопада). 

 
 Міжнародний день рідної мови (21 лютого).  

 

 День Героїв Небесної Сотні (20 лютого). Поезія 

майдану. 

 

 Всесвітній день вишиванки (20 травня). Пісенна 

творчість українських письменників. 

 
Листопад 2021 р. 

 
 
 
 

Лютий 2022 р. 
 
 

Березень 2022 р. 

                 
Квітень, 2022 р. 

 

ст.викл. Волошина Т.М. 

Навчально-виховні заходи: 
 

 День захисника України. День українського 
козацтва. Покрова Пресвятої Богородиці (14 
жовтня). 

 
 30-річчя прийняття Акту проголошення 

незалежності України (24 серпня 1991 р.): 
здобутки, втрати, перспективи. Бесіда-квест серед 
студентів 2-их курсів. 
 

 25-річчя встановлення Дня Конституції України 
(28 червня 1996 р). Бесіда-квест серед студентів 2-
их курсів. 
 

 День Соборності України (День Злуки), 22 січня. 
Бесіда-квест серед студентів 1-их курсів. 
 

 День науки в Україні (15 травня). Бесіда-квест 
серед студентів 1-их курсів. 

 

 

 

Жовтень 2021 р. 
 
 

Листопад 2021 р. 
 
 
 
 
 

Грудень 2021 р. 
 

 

 

Січень 2022 р. 

 

 

Лютий 2022 р. 

ст.викл. Волошина Т.М. 
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Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

5 Студентський 

науковий гурток 

«Соціальне 

пізнання і 

особистість» 

Обговорення плану роботи гуртка Вересень 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Голокост – уроки історії Жовтень 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Голодомор – трагедія людського духу Листопад 2021 р. к.п.н., доц. Черушева Г.Б. 

Україна в історії становлення європейської цивілізації Грудень 2021 р.  проф. Даць І.В. 

Роль релігії в становленні українського етносу Січень 2022 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Правова свідомість українця: сучасні особливості Лютий 2022 р. д.ю.н., доц. Корнієнко П.С. 

Професійне середовище як фактор формування 

професійної готовності 

Березень 2022 р. к.п.н., доц. Черушева Г.Б. 

Основи психологічної теорії особистості Квітень 2022 р. к.п.н., доц. Черушева Г.Б. 

Україна в системі соціальної відповідальності Травень 2022 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Підсумок роботи гуртка Червень 2022 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 
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6. Студентський 

науковий гурток 

«Україна та 

елінізм» 

Обговорення плану роботи гуртка Вересень 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Україна – Греція: зрізи епох Жовтень 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Світ еллінізму – єдність багатоманіття Листопад 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Елінізм в Україні в минулому та сучасності Грудень 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Грецька та українська мови – історія перетину Січень 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Прадавня колонізація Трипілля-Кукутені греками-

пелазгами 

Лютий 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Грецька мова як одна із доленосних мов європейської 

цивілізації 

Березень 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Спілкуємось грецькою Квітень 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Мова як вираз душі народу Травень 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Підсумок роботи гуртка Червень 2021 р. д.е.н., проф. Гаврилюк Т.В. 

Кафедра Економіко-математичних дисциплін та IT 

7. Студентський 

науковий гурток 

«Цифровізація 

суспільства та бізнесу: 

виклики та 

можливості для 

молоді» 

Ознайомчі збори, ознайомлення з проблемами та задачами 

СНТ 

Доповідь: Кіберфізичні системи як основа смарт-

економіки. Єршова О.Л. 

Вересень 2021 р. Завідувач кафедри  Єршова О.Л., 

доц.. Ставицький О.В., 

Тематична панель «Інтернет речей – середовище 

побудови смарт-суспільства» 

Жовтень 2021 р. Проф. Самойленко О.М. 

Тематична панель «Розумне місто: світовий досвід та 

можливості для України» 

Листопад 2021 р. Доц..Ставицький О.В. 

Тематична панель «Застосування математики для 

дослідження об’єктів цифрової економіки» 

Грудень 2021 р. Ст. викл. Климова Н.А., ст. викл 

Сакада Т.Д. 

Тематична панель «Смарт-медицина: необхідність, 

реальність та досвід існування» 

Лютий 2022 р. Доц.. Сіницький М.Є. 

Тематична панель «Розумний дім – необхідність чи….?» Березень 2022 р. Доц. Єршова О.Л. 

Тематична панель «Цифровізація культури: технології та 

світовий досвід» 

Квітень 2022 р. Доц. Ставицький О.В. 

Підсумки за навчальний рік. Відзнаки та заохочення 

активним студентам 

Травень 2022 р. Доц. Єршова О.Л. 

Доц. Ставицький О.В. 
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8.  Засідання 

студентського 

наукового гуртка 

«Аудитор сучасності» 

Організаційне засідання. Обговорення та затвердження 

плану роботи студентського наукового товариства 

“Аудитор сучасності” на 2021 – 2022 навчальний рік. 

Вересень 2021 р. К.е.н., доц. Новіченко Л.С. 

Семінар дискусія на тему “Планування в аудиті: основні 

проблемні питання”. 

Вересень 2021 р. К.е.н., доц. Новіченко Л.С. 

Семінар на тему “Зміни в аудиті облікових оцінок: 

основні новації та приклади застосування окремих вимог 

МСА 540 (переглянутий)”. 

Жовтень 2021 р. К.е.н., доц. Новіченко Л.С. 

Семінар-дискусія на тему “Виконання узгоджених 

процедур відповідно до вимог МСА”. 

Листопад 2021 р. К.е.н., доц. Новіченко Л.С. 

Підготовка студентів та проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Аудит». 

Січень-лютий  

2022 р. 

Д.е.н., проф.. Корінько М.Д. 

К.е.н., доц. Новіченко Л.С., Д.е.н., 

доц. Шульга С.В. 

Лекція на тему “Важливі аспекти аудиту неприбуткових 

організацій”. 

Лютий 2022 р. К.е.н., доц. Новіченко Л.С. 

Семінар на тему “Внутрішній аудит: ризик-орієнтована 

методика”. 

Березень 2022 р. К.е.н., доц. Новіченко Л.С. 

Семінар-дискусія на тему “Звіт про корпоративне 

управління: підготовка та аудит”. 

Квітень 2022 р. Д.е.н., доц. Шульга С.В. 

Лекція “Моніторинг оцінювання внутрішньої системи 

контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності ”. 

Травень 2022 р. К.е.н., доц. Новіченко Л.С. 

Підсумкове засідання студентського наукового товариства 

“Аудитор сучасності”. Розгляд та затвердження підсумків 

роботи наукового товариства у 2021 - 2022 навчальному 

році. 

Червень 2022 р. К.е.н., доц. Новіченко Л.С. 

9. Засідання 

студентського 

наукового гуртка 

«Аналітик» 

“Знайомство з кафедрою” для студентів- першокурсників. 

Лекція-презентація на тему: “Що таке статистика” Вересень-2021 р. 

Всі члени кафедри  

Голубова Г.В. 

 

Лекція-презентація на тему: 

“Статистика у вік діджиталізації”  для студентів- 

першокурсників, приурочена до Міжнародного дня 

статистики (20 жовтня) 

Жовтень 2021 р. Свистун-Золотаренко Л.О. 

Робота над підготовкою та написанням тез доповідей до 

Дня статистики (студенти 3-4 курсів) 
Листопад 2021 .р Всі члени кафедри 

“Організація державної статистики в Україні та світі”, 

приурочена до Дня статистики (5 грудня) 
Грудень 2021 р. Герасименко С.С. 

Форми анкетування. Google forms. Розроблення анкет та 

проведення анкетування серед студентів академії 

Січень-Лютий  

2022 р. 

Голубова Г.В. 

Всі члени кафедри 
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«COVID та його наслідки щодо світової економіки» 

(доповіді готують студенти) 
Березень 2022 р. Потапова М.Ю. Червона С.П. 

«Де і для чого потрібна статистика» Травень 2022 р. Всі члени кафедри 

10. 

 
Студентське наукове 

товариство «Сучасний 

бухгалтер» 

Обговорення та затвердження плану роботи гуртка на 

2021 - 2022 н.р. 

вересень 2021 р. к.е.н., доцент 

 Петраковська О.В., 

ст. викладач Свирида О.А. 

Презентація інформації стосовно вимог до написання та 

оформлення кваліфікаційної роботи магістра за освітньою 

програмою «Облік, аудит та оподаткування» зі 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. 

вересень 2021 р. к.е.н., доцент 

 Петраковська О.В. 

 

Презентація інформації стосовно вимог до написання та 

оформлення дипломної роботи (ступінь вищої освіти: 

бакалавр) за освітньою програмою «Облік, аудит та 

оподаткування» зі спеціальності 071 “Облік і 

оподаткування”. 

жовтень 2021 р. к.е.н., доцент 

 Петраковська О.В. 

 

Презентація інформації щодо вимог написання тез 

доповідей на наукові конференції, в тому числі на 

Всеукраїнську студентську наукову конференцію 

«Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, 

методологія, організація». 

вересень 2021 р. к.е.н., доцент 

 Петраковська О.В., 

 

Презентація інформації стосовно вимог написання 

наукових статей у фахових виданнях, в тому числі і 

фахових виданнях НАСОА. 

вересень 2021 р. к.е.н., доцент 

 Петраковська О.В. 

 

Підготовка матеріалів та сприяння в організації 

проведення наукових заходів, присвячених 

Міжнародному дню бухгалтера. 

листопад 2021 р. к.е.н., доцент 

 Петраковська О.В., 

ст. викладач Свирида О.А. 

Семінар-дискусія на тему “Моніторинг чинного 

законодавства України з питань обліку та оподаткування, 

вивчення його проблемних питань з пропозиціями їх 

вирішення”. 

листопад 2021 р. к.е.н., доцент 

 Петраковська О.В. 

 

Обговорення плану проведення та організація участі 

студентів І етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з 

навчальних дисциплін: «Управлінський облік», «Облік на 

підприємствах бюджетного сектору економіки», «Облік і 

звітність у банках» та зі спеціальності «Облік і 

оподаткування». 

січень - 

лютий 2022 р. 

к.е.н., доцент 

 Петраковська О.В., 

ст. викладач Свирида О.А. 

 

Участь у Всеукраїнській студентській науковій 

конференції “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: 

березень 2022 р. к.е.н., доцент 

 Петраковська О.В., 
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теорія, методологія, організація”. ст. викладач Свирида О.А. 

 

Заслуховування звітів студентів-учасників студентського 

наукового товариства. 

травень 2022 р. к.е.н., доцент 

 Петраковська О.В., 

ст. викладач Свирида О.А. 

Розгляд та затвердження підсумків роботи за 2021 - 2022 

н.р. 

червень 2022 р. к.е.н., доцент 

 Петраковська О.В., 

ст. викладач Свирида О.А. 

 



18  

2.4 ПЛАН НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ 

№ 

з/п 
Назва теми наукового заходу Термін проведення Відповідальні особи 

1 2 3 4 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

1. 

 

Методичні семінари: 

Методичний семінар "Особливості системного, 

комплексного та цілісного підходу в науковому 

дослідженні" 

вересень 2021 р. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Бондарук 

Т.Г. 

Методичний семінар  «Тенденції та особливості розвитку 

ринку фінансових послуг в Україні» 

жовтень 2021 р. 
к.е.н., доцент Заїчко І.В. 

Методичний семінар "Оборотні активи підприємства як 

інструмент розвитку та просування бізнесу в сучасних 

умовах" 

Квітень 2022 р 

ст. викладач Мельничук І. О. 

Методичний семінар "Фінансова система в інноваційній 

економіці" 

листопад 2021 р. 
к.е.н., доцент Артем'єва І.О 

Наукові семінари: 

Науковий семінар "Проблеми та перспективи оцінки 

фіскального простору місцевих бюджетів в умовах 

децентралізації" 

вересень 2021 р. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Бондарук 

Т.Г. 

Науковий семінар  «Управління фінансовою стійкістю 

підприємства в умовах пандемії» 

травень 2022 р 
к.е.н., доцент Заїчко І.В. 

Науковий семінар "Закон України "Про публічні закупівлі": 

зміни та доповнення" 

травень 2022 р. 
ст. викладач Мельничук І. О. 

Науковий семінар "Корпоративні фінанси за сучасних умов: 

виклики та можливості" 

Квітень 2022 р 
к.е.н., доцент Артем'єва І.О 

Відкриті лекції: 

Відкрита лекція на тему: «Бюджетний дефіцит і джерела 

його фінансування» 

вересень 2021 р. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Бондарук 

Т.Г. 

Відкрита лекція на тему: «Інвестиції в засоби виробництва» вересень 2021 р. 
к.е.н., доцент Заїчко І.В. 

Відкрита лекція на тему: «Грошово-кредитна політика та 

інструменти її реалізації» 

жовтень 2021 р. 
к.е.н., доцент Артем'єва І.О. 

Відкрита лекція на тему: «Міжнародні фінансово-кредитні 

установи та їх співробітництво з Україною» 

квітень 2022 р. 
к.е.н., доцент Артем'єва І.О. 
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1 2 3 4 

Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД 

2 Методичні семінари: 

Особливості методів підготовки здобувачів вищої освіти в 

умовах сучасних викликів 
Вересень 2021 р. к.е.н., доц. Плахотнікова Л.О. 

Фандрейзинг та основи проектної роботи грудень 2021 р. к.е.н., доц. Мотузка О.М. 

Методологічні аспекти удосконалення системи управління 

національною економікою в умовах пандемії 
Листопад 2021 р. к.е.н., доц. Залюбовська С.С. 

Сучасні тенденції розвитку національної економіки 

України 
Лютий 2022 р. к.е.н. Луньова Т.С. 

Наукові семінари: 

Сучасна парадигма міжнародної торгівлі Квітень 2022 р. д.е.н., проф. Резнікова Н. В. 

Раціональність та ірраціональність в прийнятті 

управлінських рішень 
Травень 2022 р. к.е.н. Гринчак Н.А. 

Круглі столи: 

Стратегія бізнесу в середовищі VUCA: розробка та 

реалізація 
Жовтень 2021 р. к.е.н., доц. Мотузка О.М. 

Компетентності менеджерів епохи цифрової революції Листопад 2021 р. к.е.н. Гринчак Н.А. 

Кафедра іноземних мов 

3 Наукові семінари: 

«Онлайн платформи для вивчення англійської мови як засіб 

дистанційного навчання» 
Жовтень 2021р. канд.філол.н. Загородня О.Ф. 

«Особливості англійських неологізмів у сучасному тексті 

економічної тематики  » 
Лютий 2021 р. ст.викл. Стрижньов М.Ю. 

«Уживання термінологічної лексики у мові  професійного 

спілкування» 
Квітень 2022 р. ст.викл. Стогній І.В 

Методичний семінар: Актуальні проблеми викладання іноземних мов у закладах вищої освіти: 

Організація самостійної роботи студентів під час 

дистанційного навчання 

Жовтень 2021 р. 
к.ф.н. , доцент Горюнова М.М. 

Координація як ефективний засіб мовного навчання Грудень 2021 р. к.ф.н. , доцент Совенко Т.Д. 

Навчання читанню професійно орієнтованих текстів Грудень 2020 р. к.ф.н. Загородня О.Ф. 

Складні випадки відмінювання імен та прізвищ Січень 2022 р. ст.викл. Стогній І.В. 
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Формування навичок ділової комунікації у процесі 

навчання іноземній мові студентів економічних 

спеціальностей 

Березень 2022 р. 

ст.викл. Погорєлова Т.Ф. 

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

4 

 

Методичні семінари: 

Аналітична філософія в умовах сьогодення; жовтень 20201р. д.філос.н., проф. Надольний І.Ф. 

Актуальні проблеми викладання Історії України та історії 

української культури у вищій школі 

Листопад 2021 р. проф. Даць І.В. 

Наукові семінари 

Методологічне значення філософії для економічних наук Грудень 2021 р. Д.ф.н., проф. Надольний І.Ф. 

Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи 

розвитку 

Лютий 2022 р. Д.ю.н., доц. Корнієнко П.С. 

Теоретико-методологічні засади психологічної допомоги 

обдарованій особистості в освітньому просторі 

Березщень 2022 р. К.п.н., доц. Черушева Г.Б. 

Сучасні проблеми спорту, фізичної культури та фізичної 

реабілітації 

Квітень 2022 р. Ст. викл. Линник А.М. 

Відкриті лекції 

Політичні феномени та теорії Нового часу Жовтень 2021 р. Д.п.н. Бушанський В.В. 

Культура України Середньої Доби Жовтень 2021 р. Проф. Даць І.В. 

Сучасна західна філософія Листопад 2021 р. Д.ф.н., проф.Гаврилюк Т.В. 

Психологія прийняття рішення Грудень 2021 р. К.п.н., доц. Черушева Г.Б. 

Психологічно-педагогічні методи дослідження 
Лютий 2022 р. К.п.н., доц. Черушева Г.Б. 

Житлове законодавство 

 

Квітень 2022 р. Д.ю.н., доц. Корнієнко П.С. 

Кафедра обліку, аудиту і оподаткування 

5 Методичні семінари: 

Використання Moodle в навчальному процесі. Жовтень 2020 р. к.е.н., доц. Новіченко Л.С. 

Використання програми «Microsoft Teams» в навчальному 

процесі. 

Грудень 2020 р. 
д.е.н., доц. Пилипенко О.І. 

Використання репозитарію НАСОА Лютий 2021 р. к.е.н., доц. Щирська О.В. 

Використання новітніх технологій в навчальному процесі. Квітень2021 р. д.е.н., доц. Зоріна О.А. 

Використання технічних засобів в навчальному процесі. Червень 2021 р. к.е.н., доц. Юрченко О.А. 
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Відкрита лекція  

Облік основних засобів на підприємстві Вересень 2021 р. к.е.н., доц. Юрченко О.А. 

Кафедра економіко-математичних систем та інформаційних технологій 

6 

 

Наукові семінари 

«Цифровізація культури: світовий досвід та можливості 

для України» 

Жовтень 2021 р. 
к.е.н., доц.. Єршова О.Л. 

«Web-аналітика як засіб організації цифрового бізнесу» Грудень 2021 р. д.п.н., проф. Самойленко О.М. 

«Data mining як засіб аналітичної діяльності в економіці» Лютий 2022 р. к.ф-м.н., доц.. Товмаченко Н.М. 

«Машинне навчання – перспективна технологія у розробці 

програмного забезпечення» 

Квітень 2022 р. 
к.е.н.,доц.. Ставицький О.В. 

«Виборчі технології: виклики й можливості цифрової 

доби» 

Травень 2022 р. 
к.е.н., доц.. Сіницький М.Є. 

Методичні семінари 

«Академічна доброчесність і підготовка навчально-

методичних матеріалів» за матеріалами відвідування 

вебінару спільно Unicheck та НАЗЯВО 15 вересня 2021 

року 

 

Вересень 2021 р. 

к.ф-м.н., доц.. Товмаченко Н.М. 

«Методика викладання фахових інформаційних дисциплін 

для студентів обліковців в умовах дистанційного 

навчання» 

Листопад 2021 р. 

к.е.н., доц. Закревська О.Ю. 

«Методика викладання сучасних підходів та мов 

програмування студентам-економістам» 

Січень 2022 р. 
к.е.н., доц. Ставицький О.В. 

«Методика навчання майбутніх економістів основам 

інформатики. Новий погляд та проблеми організації» 

Березень 2022 р. 
к.е.н., доц. Єршова О.Л. 

«Методика викладання вищої математики студентам 

економічних спеціальностей» 

Травень 2022 р. 
Ст..викл. Климова Н.А. 

Кафедра статистики 

7. 

 

 

Методичні семінари 

Інформаційне забезпечення управління банками Листопад 2021 р. к.е.н, доц. Голубова Г.В. 

Використання статистичної інформації міжнародних 

організацій у викладанні окремих предметів кафедри 

Січень 2022 р. 
д.е.н., проф. Герасименко С.С. 

Організація статистичної звітності закладів охорони 

здоров’я України 

Березень 2022 р. 
к.е.н, доц. Свистун-Золотаренко Л.О. 
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Зміни в організації та веднггі державної статистики 

України 

Травень 2022 р. 
к.е.н, доц. Червона С.П. 

Форми звітності статистики інвестицій та використання їх 

інформації в аналізі соціально-економічних явищ 

Червень 2022 р. 
к.е.н, доц. Потапова М.Ю. 

Наукові семінари 

Стан та тенденції ринку цінних паперів в Україні 
Жовтень 2021 р. д.е.н., проф. Герасименко С.С. 

 

Демографічні тенденції: порівняльна характеристика Грудень 2021 р.  к.е.н, доц. Червона С.П. 

Вплив карантинних заходів на стан економіки України Лютий 2022 р. к.е.н, доц. Потапова М.Ю. 

Сучасні тренди у статистичному моделюванні соціально-

економічних процесів 

Квітень 2022 р.  
к.е.н, доц. Голубова Г.В. 

Статистична характеристика змін ринку праці у період 

пандемії 

Червень 2022 р.  
к.е.н, доц. Свистун-Золотаренко Л.О. 

Відкрита лекція 

Формування та використання статистичної інформації в 

управлінні торгівлею 

Травень  2022 р.  
д.е.н., проф. Герасименко С.С. 
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2.5.ЗАГАЛЬНО АКАДЕМІЧНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

№  

п/п 

Назва Науковий керівник  

та виконавці 

Замовник Термін виконання 

1. Розробка методики формування 

вибіркової сукупності для 

проведення інтегрованого 

обстеження з короткотермінової 

статистики підприємств та 

поширення його результатів на 

генеральну сукупність 

 

Керівник теми:  

д.е.н., професор  

Момотюк Л.Є. 

 

Державна служба 

статистики України 

Травень – грудень 

2021 р. 

2. Розробка методики формування 

вибіркових сукупностей 

респондентів у рамках діючої 

системи проведення вибіркових 

обстежень населення, з урахуванням 

вибіркового обстеження "Статистика 

доходів і умов життя в 

Європейському Союзі EU-SILC" 

 

Керівник теми:  

к.е.н., доцент  

Мотузка О.М. 

Державна служба 

статистики України 

Травень – листопад 

2021 р. 
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3. План роботи відділу аспірантури та докторантури НАСОА 

№ 

п/п 
Назва заходу     Термін проведення  Відповідальна особа 

1 2 3 4 

1 Забезпечення прийому до аспірантури 

жовтень – листопад 

2021 року 

березень – квітень 2022 

р. 

Шульга С.В., завідувачі 

кафедр 

2 Організація та контроль за освітнім процесом в аспірантурі 

Упродовж року 

Шульга С.В., завідувачі 

кафедр 

3 Активізація роботи щодо залучення кількості вступників до аспірантури 
Шульга С.В., завідувачі 

кафедр 

4 Контроль за виконанням індивідуальних планів роботи аспірантами 
Шульга С.В., наукові 

керівники 

5 
Підготовка статистичної звітності про роботу аспірантури за 2021 р.  

(форма 1-НК) 
15.01.2022 р. 

Шульга С.В. 

6 

Забезпечення роботи спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня за спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит (за видами економічної діяльності) та 08.00.10 – статистика 

до грудня 2021 року 

Шульга С.В. 

7 Інформаційне наповнення розділів «Аспірантура» веб-сайту Академії Упродовж року Шульга С.В. 
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4. ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

№ 

п/п 

Назва та зміст заходу Терміни проведення Відповідальні особи 

1.  Підготовка інформації щодо контингенту 

студентів на 2021- 2022 н.р. 

Серпень 2021 р. Відповідальний секретар приймальної комісії, 

Зав.навчально-методичним відділом 

2.  Формування штатного розпису 

професорсько-викладацького складу академії 

Серпень 2021 р. – вересень 2021 р. Перший проректор, зав.відділу кадрів 

3.  Уточнення обсягів навчальної роботи 

науково-педагогічного складу Академії 

на 2021 - 2022 н.р. 

Серпень – жовтень 2020 р. Перший проректор, декани, зав. кафедр 

4.  Підготовка планів роботи кафедр на 2020 - 

2021 н.р. 

Серпень 2021 р. Перший проректор, декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

5.  Затвердження розкладів занять на 2021 – 

2022 н.р. та контроль за їх дотриманням 

Серпень 2021р.,січень 2022р., 

Контроль – постійно 

Перший проректор, 

Зав.навчально-методичним відділом, декани 

6.  Підготовка замовлень на виготовлення та 

видачу студентських квитків студентам 

перших та п’ятих курсів 

Вересень 2021 р. Навчально-методичний відділ, 

Декани факультетів 

7.  Забезпечення студентів навчально- 

методичною літературою на 2021 - 2022 н. р. 

Вересень 2021 р. Бібліотека 

8.  Організаційні заходи у зв’язку з початком 

навчального року 

Серпень - вересень 2021 р. Перший проректор, декани факультетів 

9.  Підготовка статистичних звітів щодо руху 

контингенту студентів денної та заочної 

форм навчання 

Вересень 2021 р., сфчень 2022 р. Декани факультетів 

10.  Контроль виконання навчального 

навантаження професорсько-

викладацького складу 

1 - 5 число кожного місяця Перший проректор, декани, зав. кафедр 
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11.  Затвердження робочих програм навчальних 

дисциплін, навчальних та виробничих 

практик 

Вересень 2021 р., Проректор з науково-педагогічної та виховної 

роботи, декани, зав. кафедр 

12.  Затвердження індивідуальних планів роботи 

викладачів на 2021 - 2022 н.р. 

Вересень 2021 р. Декани, зав. кафедр 

13.  Формування, друк та затвердження 

індивідуальних навчальних планів студентів 

1 - х та 5 - х курсів 

Вересень 2021 р. Навчально-методичний відділ, 

Декани факультетів 

14.  Підготовка наказів про затвердження 

тематики кваліфікаційних робіт 

бакалаврів та магістрів 

листопад 2021 р. Перший проректор, зав. випускових кафедр 

15.  Підготовка проектів наказів про відрахування 

студентів за академічну заборгованість 

Вересень 2021 р., 

лютий 2022 р. 

Декани факультетів 

16.  Контроль поточної успішності (міжсесійний 

контроль) студентів університету 

постійно Декани факультетів 

17.  Підготовка проектів наказів про склад ЕК з 

підсумкової атестації 

грудень 2021 р. 

Березень 2022 р. 

Перший проректор, зав. випускових кафедр 

18.  Затвердження розкладів проведення 

підсумкової атестації 

Січень 2022 р., червень 2022 р. Навчально-методичний відділ 

19.  Затвердження звітів про виконання 

індивідуальних планів за перший семестр 

2021 - 2022 н.р. 

Лютий 2022 р. Зав.кафедр, декани факультетів 

20.  Укладання угод з базами практик щодо 

проходження студентами виробничої 

практик 

Травень 2022 р. Декани факультетів зав.випускових кафедр 

21.  Формування робочих навчальних планів на 

2022-2023 н.р. 

Березень - квітень 2022 р. декани факультетів, 
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1) Формування пропозицій до переліку 

дисциплін вибіркової частини робочих 

навчальних планів 

Лютий 2022р. Завідувачі випускових кафедр 

2) Затвердження переліку дисциплін 

вибіркової частини освітньої програми 

Лютий 2022 р. Вчені ради факультетів 

3) Організація самостійного вибору 

студентами навчальних дисциплін для 

вивчення на наступний навчальний рік 

Лютий 2022 р. декани факультетів, 

завідувачі випускових кафедр 

4) Підготовка робочих навчальних планів за 

спеціальностями на наступний навчальний 

рік 

Квітень 2022 р. декани факультетів, 

5) Затвердження на Вченій раді академії 

робочих навчальних планів, графіків 

навчального процесу 

Квітень 2022 р. Вчена рада 

22.  Підготовка звітів про успішність студентів за 

другий семестр 

Червень 2022 р. декани факультетів 

23.  Розрахунок обсягів та розподіл навчального 

навантаження професорсько-викладацького 

складу на 2022 – 2023 н.р. 

Травень 2022 р. Перший проректор, декани факультетів, 

зав.кафедр 

24.  Індивідуальний розподіл навчальної роботи 

між викладачами кафедр академії 

Червень 2022 р. Завідувачі кафедр 

25.  Затвердження попередніх обсягів 

навчальної роботи викладачів кафедр на 

2022 - 2023 н.р. 

Червень 2022 р. Перший проректор, декани факультетів, 

Завідувачі кафедр 

26.  Підготовка електронних замовлень на 

виготовлення дипломів про вищу освіту 

червень 2022 р. 

лютий 2022 р. 

Навчально-методичний відділ, 

декани факультетів 

27.  Підготовка наказів про допуск до 

підсумкової атестації 

червень 2022 р. 

січень 2022 р. 

декани факультетів 
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28.  Підготовка комплекту навчально-облікової 

документації до засідання ЕК 

травень 2022 р. 

грудень 2021 р. 

Навчально-методичний відділ, декани 

факультетів, зав.кафедр 

29.  Вручення дипломів про вищу освіту 

випускникам академії 

Лютий 2022 р. 

липень 2022 р. 

декани факультетів 

30.  Затвердження звітів про виконання 

індивідуальних планів за 2021 – 2022 н.р. 

Червень 2022 р. Зав.кафедр 

31.  Підведення підсумків виконання навчального 

навантаження по кафедрах академії 

червень 2022 р. Перший проректор, завідувачі кафедр, 

Навчально-методичний відділ 

32.  Підготовка звітів про роботу кафедр за 2021 - 

2022 н.р. 

Червень 2022 р. Перший проректор, декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

33.  Підготовка наказів про переведення студентів 

на наступний курс за результатами навчання 

у 2021 - 2022 н.р. 

Червень 2022 р. декани факультетів 
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6. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

№ 

п/п 
Назва та зміст заходу Термін проведення Відповідальні особи 

1 2 3 4 

ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ ЗАХОДИ 

1.  Композиція, присвячена Дню козацтва Жовтень 2021 р. Кафедра іноземних мов, 

Студентська рада 
2.  Програма заходів до Дня студента (онлайн формат) Вересень  2021 р. Студентська рада 

3.  Новий рік в Академії Грудень 2021 р. Студентська рада 

4.  Круглий стіл на тему: «Голодомор 1932-1933 рр.в 

Україні: сучасні дискусії в історіографії» 

Листопад 2021 р. Кафедра філософії та соціально- 

гуманітарних дисциплін 

5.  Композиція присвячена дню народження Т.Г.Шевченка Березень 2022 р. Кафедра іноземних мов, 
Студентська рада 

6.  Відзначення дня перемоги над нацизмом Травень 2022 р. Кафедра іноземних мов, 
кафедра філософії та соціально-гуманітарних 

дисциплін, 
Студентська рада 

7.  Урочисте вручення дипломів випускникам Лютий, липень 2022 р. Декани факультетів 

8.  Організація спортивних змагань з волейболу, 
баскетболу, боксу 

Протягом року Кафедра філософії та соціально- 
гуманітарних дисциплін 

9.  Проведення тижнів факультетів Протягом року Декани факультетів, 
Студентська рада 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

10.  Збори-зустрічі з батьками студентів-першокурсників Щосеместрово Декани факультетів 

11.  Проведення зборів-зустрічей з батьками студентів Щоквартально Декани факультетів 

12.  Планування та організація роботи методичного семінару 

кураторів академічних груп 

Щоквартально Декани факультетів 

13.  Обрання старост, органів студентського самоврядування 
факультетів 

Жовтень 2021 р. Декани факультетів 

14.  Звітно-виборча конференція студентської ради Жовтень 2021 р. Голова студентської ради 

15.  Засідання студентських рад факультетів Щомісяця Голови студентських рад 

16.  Засідання студентської ради Академії Щомісяця Голова студентської ради Академії 
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17.  Організація роботи зі студентами, що проживають в 
гуртожитку 

Щомісяця Студентська рада гуртожитку 

18.  Складання плану виховної роботи на 2022-2023 н.р. Вересень 2022 р. Перший проректор, декани факультетів, 

студентська рада 

ІІ. КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ 

19.  Проведення «Майстер-класів» із залученням провідних 
фахівців-практиків 

Протягом року Декани факультетів, завідувачі кафедр 

20.  Проведення бесід «Історія становлення і розвитку 
Академії» (для студентів І курсу) 

Протягом року Куратори академічних груп 

21.  Створення соціокультурного простору у 

студентському гуртожитку 

Протягом року Кафедра філософії та соціально- 

гуманітарних дисциплін, куратори 

академічних груп, студентська рада 

гуртожитку 

22.  Діяльність туристичного клубу (туристичні походи в 
Карпати) 

Травень 2022 р. Кафедра філософії та соціально- 
гуманітарних дисциплін 

23.  Відзначення Дня Соборності України Січень 2022 р. Кафедра філософії та соціально- 

гуманітарних дисциплін, студентська рада 

24.  Організація проведення Дня Святого Валентина Лютий 2022 р. Студентський парламент 

25.  Міжнародний день рідної мови Лютий 2022 р. Кафедра іноземних мов, студентська рада 

26.  Свято Масляної Лютий 2022 р. Куратори груп, студентська рада 

27.  Конкурс «Міс НАСОА» Лютий 2022 р. Студентська рада 

28.  Конкурс «Містер НАСОА» Березень 2022 р. Студентська рада 

29.  Свято Великодня, благочинна акція «Великодній 
кошик» для дітей сиріт і людей похилого віку 

Квітень 2022 р. Кафедра соціально-гуманітарної 
дисципліни, студентська рада 

ІІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

30.  Складання та проведення анкетування на визначення 

основних потреб і запитів в соціально-гуманітарній 

діяльності 

Січень 2022 р. Куратори академічних груп 

31.  Відзначення та матеріальне заохочення студентів- 

відмінників та активістів 

Протягом року Ректорат, студентська рада 

32.  Психолого-педагогічний супровід студентів-

мешканців гуртожитку 

Протягом року Зав.гуртожитку, кафедра філософії та 
соціально-гуманітарних дисциплін, 

куратори академічних груп 
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ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ 
 33.  Проведення бесід та заходів з проблеми формування 

здорового способу життя 

Протягом року Куратори академічних груп, запрошені 
фахівці 

 

34.  Проведення бесід з профілактики правопорушень Протягом року Куратори академічних груп, запрошені 
фахівці 

 

35.  Проведення бесід зі студентами першокурсниками про 
основи збереження свого здоров’я, недопущення 

вживання тютюнових, спиртогорілчаних, 
слабоалкогольних напоїв у приміщенні та на території 

академії 

Протягом року Куратори академічних груп, запрошені 
фахівці 

 

36.  Проведення лекції на тему: «Небезпека шкідливих 
звичок та шляхи їх подолання» 

Протягом року Куратори академічних груп, запрошені 
фахівці 

 

37.  Тематичні виховні години до Всесвітнього дня боротьби 
зі СНІДом, Міжнародним днем відмови від куріння на 

тему: «В здоровому тілі – здоровий дух» 

Протягом року Куратори академічних груп, запрошені 
фахівці 

 

38.  Проведення роботи (лекції, бесіди, анкетування, 
«скриньки довіри») з попередження проявів хабарництва 

та службових зловживань 

Протягом року Куратори академічних груп, запрошені 

фахівці 

  

39.  Проведення зборів студентів щодо питань трудової 
дисципліни і підвищення рівня виховної роботи в 

студентському колективі 

Протягом року Куратори академічних груп, запрошені 
фахівці 

40.  Індивідуальне консультування студентів-першокурсників 
та їх батьків з питань адаптації до навчання в університеті 

Протягом року Куратори академічних груп 

41.  Перегляд відеоматеріалів про згубний вплив наркотиків 

на здоров’я людини у рамках Міжнародного дня 

боротьби з наркоманією 

Протягом року Куратори академічних груп, запрошені 

фахівці 
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7. ПЛАН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ, АГІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін виконання Відповідальна особа 

 І. Організаційна робота 

1. 

Розробити та видати комплекс рекламних матеріалів для 

забезпечення профорієнтаційної роботи (буклети, флаєра, 

плакати, календарики тощо). 

Листопад-грудень 2021 р. 

 
Профорієнтаційний відділ 

2. 
Розробити та оформити стенд для висвітлення заходів 

профорієнтаційної роботи 
січень 2022 р. Профорієнтаційний відділ 

3. 

Оновлення слайд-презентації, яка буде широко 

висвітлювати основні напрями навчально-виховного 

процесу та студентського життя 

Жовтень-листопад 2021 Профорієнтаційний відділ 

4. 
Актуалізувати зміст рекламної продукції з врахування 

досвіду ЗВО України та  європейських країн 

Перше півріччя навчального 

року 

Профорієнтаційний відділ 

 

 П. Рекламно-інформаційна та пропагандистська діяльність у ЗМІ 

5. 

Широко використовувати соціальні мережі (Facebook, 

Instagram, TikTok) з метою пропаганди Академії, в тому 

числі досягнень, значущих подій та заходів, студентського 

життя тощо. 

Протягом руку 

Профорієнтаційний відділ, 

Фаховий коледж бізнесу та 

аналітики, бібліотека, 

факультети, кафедри, 

 

Підготувати рекламну інформацію про Академію, основні 

напрями та рівні підготовки фахівців, підготовчі курси  для 

розміщення її у засобах масової інформації м. Києва, 

Київської області, інших регіонах України. 

вересень- листопад 2021 р. 

 
Профорієнтаційний відділ 

6. 
Підготувати рекламну  інформацію про підготовчі курси в 

каталог м. Києва. 
до 1жовтня 2021 р. Профорієнтаційний відділ 

7. 

Підготувати рекламну  інформацію про Академію, основні 

напрями та рівні підготовки фахівців, умови прийму у 

довідник ЗВО України та довідник ЗВО Київщини. 

До 20 грудня 2021 р. 
Проректор Момотюк Л.Є., 

профорієнтаційний відділ 

8. 

З метою поширення інформації про Академію як 

провідного ЗВО України економічного спрямування, 

висвітлення досягнень у науково-педагогічній діяльності 

підготувати статті у фахові видання та  журнали освіти 

Протягом руку 

Завідувачі кафедр, 

професорсько-викладацький 

склад 

9. 

Висвітлювати профорієнтаційні заходи на офіційному сайті 

НАСОА у форматі інформаційного блоку та слайд-

презентацій 

Протягом року Профорієнтаційний відділ 

10. 
Підготовка та розміщення біг-борда про Академію. 

Квітень-травень 2022 р. 
Проректор Момотюк Л.Є., 

профорієнтаційний  відділ 

https://m.facebook.com/login/?locale2=ru_RU
https://m.facebook.com/login/?locale2=ru_RU
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 ІІ. Участь у Всеукраїнських та  Міжнародних виставках 

11. 

Перша міжнародна професійна виставка: «ЗНО-2022. 

ОСВІТА В УКРАЇНІ. ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ» 

в рамках прес-конференції: «Можливості участі України в 

програмі Горизонт - 2022» 

- стаття в каталозі. 

2021 -2022 н.р. 
Профорієнтаційний  відділ 

 

12. 
Міжнародна виставка «Освіта і кар’єра» - стаття в каталозі Жовтень 2021 р. 

Квітень 2022 р.  
Профорієнтаційний  відділ 

 
ІІІ. Участь у ярмарках професій при центрах зайнятості в м. Києві  та регіонах України 

(відповідно до графіку Центрів зайнятості) 

13. 

Райони м. Києва та Київської області: Обухівський р-н, 

Васильківський р-н, Яготинський р-н, Вишгородський р-н, 

Макаріївський р-н, Фастівський р-н, Кагарлицький р-н. 

жовтень-листопад 2021 р. 

 лютий-квітень 2022 р. 

Профорієнтаційний  відділ, 

декани факультетів 

 

14. 

Регіони України: м. Чигирин Черкаської області, м. 

Прилуки Чернігівської обл.,  м. Переяслав-Хмельницький 

Київської області. 

жовтень-листопад 2021 р. 

березень-квітень 2022 р. 

 

Профорієнтаційний  відділ, 

декани факультетів 

 

 IV. Профорієнтаційна робота серед учнівської та студентської молоді 

15. 

Робота з школами, ПТУ, коледжами і технікумами м. Києва  

та Київської області з метою пропаганди НАСОА та 

запрошенням на підготовчі курси 

Вересень – жовтень 2021 р. 

(в дистанційному режимі) 

березень-квітень 2022 р.( виїзди) 

профорієнтаційний  відділ, 

завідувачі кафедр 

16. 

Виїзди в інші регіони України: м. Чигирин Черкаської 

області,  м. Тальне Черкаської області, смт. Маньківка 

Черкаської області, м. Прилуки Чернігівської обл.,  м. 

Переяслав-Хмельницький Київської області, м. Лубни 

Полтавської області та інші. 

Березень квітень 2022 р. 

 

 

Профорієнтаційний  відділ, 

завідувачі кафедр 

 

 
V. Співпраця з регіональними  відділами освіти, Центрами зайнятості, навчальними закладами 

та іншими установами і організаціями 

17. 
Співпраця з обласними управліннями статистики 

Протягом року 
профорієнтаційний  відділ, 

декани факультетів 

18. 

Участь  у колегіальних зборах директорів шкіл по районах 

Київської області та регіонах інших областей України 

 

За домовленістю 

з районним відділом освіти 

профорієнтаційний  відділ, 

декани факультетів 

19. 

Співпраця із навчальними закладами (школами та ЗВО І-ІІ 

рівня акредитації) на основі договорів. 

 

Протягом року 
профорієнтаційний  відділ, 

декани факультетів: 

20. 
Співпраця з установами та організаціями економічної сфери 

діяльності з метою пропаганди Академії як провідного ЗВО 
Протягом року 

Проректор Момотюк Л.Є., 

профорієнтаційний  відділ, 
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України; створення умов щодо практичної підготовки 

студентів та їх подальшого працевлаштування; підвищення 

кваліфікації працівників. 

декани факультетів 

 

21. 

Співпраця з різними національними культурно-

просвітницькими центрами. Протягом року 

Проректор Момотюк Л.Є., 

профорієнтаційний  відділ, 

декани факультетів 

 VІ. Агітаційно-пропагандистська робота у НАСОА 

22. 

Проведення Днів відкритих дверей в Академії (щотижня) та 

онлайн зустрічі зі школярами ЗОШ  на основі договорів про 

творчу співпрацю. 

 

Вересень-жовтень 2021р. 

березень-червень 2022р. 

Профорієнтаційний  відділ 

Фаховий коледж бізнесу та 

аналітики  

23. 

Організація та проведення екскурсій до НАСОА учнів ЗОШ 

та студентів коледжів для ознайомлення з матеріальною 

базою, умовами навчання та формування мотивації щодо 

вступу в Академію 

протягом навчального  року профорієнтаційний  відділ, 

 
VІІ. Професійні,  культурно-творчі та спортивні заходи за участю учнів та студентів коледжів і технікумів 

з метою пошуку та відбору обдарованої молоді 

24. 

Підготовка та проведення: 

- Днів Академії в ЗОШ м. Києва та Київської обл. 

- Фахових олімпіад для студентів коледжів. 

-Інтелектуальних конкурсів: «Брейн-ринг», 

«Найрозумніший» (виїзних та з використанням Інтернет-

ресурсів). 

- Науково-практичних конференцій. 

- Майстер-класів  (інформатика, математика, статистка, 

економічна теорія). 

 

 

Протягом року 

Проректор Момотюк Л.Є., 

профорієнтаційний  відділ, 

декани факультетів, завідувачі 

кафедр 

 

 

25. 
Підготовка та проведення Днів факультетів, із запрошенням 

випускників коледжів, технікумів. 
Протягом року 

Декани факультетів, завідувачі 

кафедр 
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8. ПЛАН РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

Назва заходу  Термін виконання  Відповідальна особа  
1. Розширення кола міжнародних партнерів (підготовка та 

організація укладення угод про співпрацю Академії із 

закордонними партнерами) 

Протягом 2021-2022 н.р. Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Мотузка О.М., 

завідувачі кафедр 

2. Подача заявок на отримання фінансування для 

академічної мобільності в рамках програми Еразмус+ з 

університетами-партнерами з ЄС 

Протягом 2021-2022 н.р. Мотузка О.М. 

3. Активізація участі кафедр Академії у міжнародній 

науковій та освітянській діяльності 

Протягом 2021-2022 н.р. Момотюк Л.Є., завідувачі кафедр 

4. Реалізація підтвердженої мобільності з навчальними 

закладами Європи 

Протягом 2021-2022 н.р. Мотузка О.М. 

5. Підготовка заявок на участь в освітянських і наукових 

міжнародних та вітчизняних грантах 

Протягом 2021-2022 н.р. Момотюк Л.Є., Мотузка О.М. 

6. Активізація мобільності студентів Академії, розширення 

можливостей їх навчання, стажувань, навчальних практик 

у закордонних університетах; 

Протягом 2021-2022 н.р. Мотузка О.М. 

7. Впровадження іншомовного викладання окремих 

дисциплін для україномовних та іноземних студентів 

Протягом 2021-2022 н.р. Момотюк Л.Є., Гаврисевич А.С 

8. Залучення до навчання в Академії більшої кількості 

іноземних студентів 

Протягом 2021-2022 н.р. Гаврисевич А.С 

9. Встановлення контактів з вітчизняними та іноземними 

юридичними і фізичними особами, представниками 

навчальних закладів іноземних держав з метою 

організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають 

отримати вищу освіту в Університеті 

Протягом 2021-2022 н.р. Гаврисевич А.С 

10. Ведення документообігу з міжнародної співпраці, 

договірна робота в галузі міжнародного співробітництва. 

Протягом 2021-2022 н.р. Мотузка О.М. 
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9. ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

 

Назва та зміст заходу  

 

Термін проведення   Відповідальна особа, залучені 

особи 

1 2 3 

Ведення сторінок НАСОА у соціальних мережах 

Facebook та Instagram: створення графічних та відео 

матеріалів, розповсюдження дописів. 

протягом року Горобець О. О. 

Організація довгострокової книжкової виставки «Нові 

надходження» 

постійнодіюча Спіжова С. М. 

Формування та підготовка до друку збірника наукових 

праць «Науковий вісник Національної академії 

статистики, обліку та аудиту» №1-2, 2021. 

вересень-жовтень 2021 р. Горобець О. О. 

Наповнення електронного каталогу новими 

надходженнями, адміністрування каталогу. 

протягом року Спіжова С. М. 

Участь у підготовці VIII міжнародної науково-практичної 

конференції присвяченої пам’яті першого ректора 

НАСОА, доктора економічних наук, професора, 

заслуженого економіста України І. І. Пилипенка 

«Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та 

гуманітарний аспекти». 

вересень-жовтень 2021 р. Горобець О. О. 

Тренінг для студентів НАСОА та ФКБА НАСОА «Пошук 

матеріалів в Інституційному репозитарії» 

11 жовтня 2021 р. Спіжова С. М. 

Участь у підготовці XVIII Міжнародної науково-

практичної конференції з нагоди Дня працівників 

статистики «Статистика в Україні та світі: стан, тенденції 

та перспективи розвитку» 

листопад-грудень 2021 р. Горобець О. О. 

Формування та підготовка до друку збірника наукових 

праць «Науковий вісник Національної академії 

статистики, обліку та аудиту» №3, 2021. 

Грудень 2021 р. Горобець О. О. 

Організація короткострокової виставки до Дня 

працівників статистики «Хто володіє інформацією, той 

володіє світом» 

1-10 грудня 2021 р. Спіжова С. М. 
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Формування та підготовка до друку збірника наукових 

праць «Науковий вісник Національної академії 

статистики, обліку та аудиту» №4, 2021. 

Лютий 2022 р. Горобець О. О. 

Лекція для професорсько-викладацького складу НАСОА 

«Правильне використання соціальних мереж – запорука 

вдалої комунікації» 

8 лютого 2022 р. Горобець О. О. 

Участь у редакційних та видавничих процесах, які 

пов’язані із формуванням збірників матеріалів 

конференцій «Бізнес-аналітика в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю», «Розвиток системи 

обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, 

організація» 

березень-квітень 2022 р. Горобець О. О. 

Лекція для професорсько-викладацького складу НАСОА 

«Ідентифікатори ученого – візитівка наукової діяльності» 

12 травня 2022 р. Горобець О. О. 
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10. ПЛАН НАУКОВИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ 
 

№ 

з/п 

Назва видання Автор (и) Вид 

(підручник, 

навчальний 

посібник 

тощо) 

Форма 

видання 

Відповідальні 

за видання 

Спеціальність 

(для якої 

призначено 

видання) 

Термін подання 

на розгляд 

Вченої ради 

НАСОА (Вченої 

ради  

факультету), 

місяць п
р

и
м

ір
н

и
к

ів
 

Загальноакадемічні періодичні видання 

1. Статистика України  Науково- 

інформаційний 

журнал 

друкована редакційна 

колегія 

Загальноака- 

демічне видання 

щоквартально 100 

2. Науковий вісник 

Національної академії 

статистики, обліку та 
аудиту 

 Збірник 

наукових праць 

друкована редакційна 

колегія 

Загальноака- 

демічне видання 

щоквартально 100 

Збірники тез та доповідей 

3. VІІІ міжнародна  

науково-практична 

конференція «Стратегія 

розвитку України: 

фінансово-економічний 

та гуманітарний 

аспекти» присвячена 

пам'яті першого ректора 

НАСОА, доктора 

економічних наук, 

професора 
І.І. Пилипенка 

 Збірник тез 

доповідей 

друкована кафедра 

фінансів, 

банківської 

страви та 

страхування 

Для всіх 

спеціальностей 

жовтень 2021 р. 100 
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4. ХІХ Міжнародна 
науково – практична 
конференція з нагоди 

Дня працівників 
статистики «Система 

державної статистики в 
Україні:сучасний стан, 

проблеми, 
перспективи»: 

 Збірник тез 

доповідей 
друкована кафедра 

статистики 

Для всіх 

спеціальностей 
грудень 2021 р. 100 

5. VІІІ Міжнародна 

науково- 

практична конференція 

Бізнес аналітика в 

управлінні зовнішньо- 

економічною 

діяльністю.  

 

 Збірник тез 
доповідей 

електронна Кафедра 
економіки та 
менеджменту 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності 

Для всіх 
спеціальностей 

Березень 2022 р.  

6. XХ Всеукраїнська 

наукова та студентська 

конференція, присвя- 

чена пам’яті д.е.н., 

заслуженого діяча 

науки і техніки України 

О.С. Бородкіна 

Розвиток системи 

обліку, аналізу та 

аудиту: теорія, 

методологія, 

організація. 

 

 Збірник тез 
доповідей 

друкована кафедра 
бухгалтерсько

го обліку 

Для всіх 
спеціальностей 

Березень 2022 р. 100 
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Наукові, навчально-методичні та інші видання кафедр 

1.  Методичні рекомендації до 

виконання кваліфікаційної 

роботи бакалавра за 

спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування» : методичні 

рекомендації. 

д.е.н., профессор 

Момотюк Л.Є. 

д.е.н., профессор 

Бондарук Т.Г.,  

Методичні 

рекомендації 

Електронна д.е.н., профессор 

Бондарук Т. Г., 

д.е.н., профессор 

Момотюк Л. Є. 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Березень 2022 р.  

2.  Методичні рекомендації для 

самостійної роботи з 

навчальної дисципліни  

«Ринок фінансових послуг» 
 

Заїчко І.В. Методичні 

рекомендації 

Електронна Заїчко І.В. 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Квітень 2022 р.  

3.  Методичні рекомендації для 

самостійної та  
індивідуальної роботи з 

дисципліни «Центральний 

банк і грошово-кредитна 
політика»  

к.е.н., доцент 

Артем’єва І. О.  

Методичні 

рекомендації 

Електронна к.е.н., доцент 

Артем’єва І. О. 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 
страхування» 

Грудень 2021 р.  

4.  Методичні рекомендації для 

виконання практичних, 

семінарських 
занять з навчальної 

дисципліни «Корпоративні 

фінанси»  

к.е.н., доцент 

Артем’єва І. О.  

Методичні 

рекомендації 

Електронна к.е.н., доцент 

Артем’єва І. О. 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Квітень 2022 р.  

5.  Методичні рекомендації до 

вивчення дисципліни 

«Аналіз банківської 

діяльності». 

ст. викладач  

Мельничук І.О.  

Методичні 

рекомендації 

Електронна ст.викладач  

Мельничук І.О. 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Березень 2022 р.  

6.  Збірник практичних завдань 
до самостійного вивчення 

дисципліни «Зовнішньоеко-

номічна діяльність 

підприємства» 

к.е.н., доц. 
Мотузка О.М. 

Методичні 
рекомендації  

електронна к.е.н. 
Мотузка О.М. 

073 «Менеджмент» листопад 2021 р.  

7.  Збірник практичних завдань 

до самостійного вивчення 

дисципліни «Менеджмент 
зовнішньоеко-номічної 

діяльності» 

к.е.н. 

Гринчак Н.А. 

Методичні 

рекомендації 

електронна ст.викл. 

Гринчак Н.А. 

073 «Менеджмент» листопад 2021р.  
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8.  Методичні рекомендації до 

підготовки та захист 

кваліфікаційної роботи 
бакалавра для студентів 

спеціальності 073 

“Менеджмент” освітньо-

професійної програми 
«Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності» денної та заочної 
форм навчання 

к.е.н., доц. 

Іващенко О.А., 

к.е.н. 
Гринчак Н.А., 

к.е.н., доц. 

Мотузка О.М. 

 

Методичні 

рекомендації 

електронна к.е.н., доц. 

Іващенко О.А. 

 

073 «Менеджмент» Грудень 2021 р.  

9.  Збірник практичних завдань 

до самостійного вивчення 

дисципліни «Економіка 
праці та соціально-трудові 

відносини» 

к.е.н. 

Луньова Т.С. 

Методичні 

рекомендації 

електронна к.е.н. 

Луньова Т.С. 

 

071 «Облік і 

оподаткування» 

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування» 

Грудень 2021 р.  

10.  Збірник практичних завдань 

до самостійного вивчення 

дисципліни «Міжнародна 

економіка» 

к.е.н., доц. 

Пархоменко В.В. 

Методичні 

рекомендації 

електронна к.е.н., доц. 

Пархоменко В.В. 

 

051 «Економіка», 

071 «Облік і 

оподаткування», 

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування», 

073 «Менеджмент» 

грудень 2021 р.  

11.  Збірник практичних завдань 

до самостійного вивчення 

дисципліни «Тайм-

менеджмент» 

к.е.н., доц. 

Булах Т.М. 

Методичні 

рекомендації 

електронна к.е.н. 

Булах Т.М. 

 

051 «Економіка», 

071 «Облік і 

оподаткування» 

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування» 

073 «Менеджмент» 

Січень 2021 р.  

12.  Історія економіки та 
економічної думки: конспект 

лекцій 

к.е.н., доц. 
Залюбовська С.С. 

Методичні 
рекомендації 

електронна к.е.н., доц. 
Залюбовська С.С. 

051 «Економіка», 
071 «Облік і 

оподаткування» 

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування» 

073 «Менеджмент» 

Квітень 2022 р.  
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13.  Збірник практичних завдань 

до самостійного вивчення 

дисципліни «Національна та 
регіональна економіки» 

к.е.н. 

Луньова Т.С. 

Методичні 

рекомендації 

електронна к.е.н. 

Луньова Т.С. 

 

051 «Економіка», 

071 «Облік і 

оподаткування» 
072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

073 «Менеджмент» 

Травень 2022 р. 50 

14.  Методичні рекомендації для 

самостійного вивчення 

дисципліни «Філософія» 

д.ф.н., проф. 

Гаврилюк Т.В. 

методичні 

рекомендації 

електронна д.ф.н., проф. 

Гаврилюк Т.В. 

051 «Економіка», 

071 «Облік і 

оподаткування» 
072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

073 «Менеджмент» 
281 «Публічне 

управління і 

адміністрування» 

Жовтень 2021 р.  

15.  Методичні рекомендації для 

самостійного вивчення 

дисципліни «Філософія 

освіти та науки» 

д.ф.н., проф. 

Надольний І.В. 

методичні 

рекомендації 

електронна д.ф.н., проф. 

Надольний І.В. 

051 «Економіка», 

071 «Облік і 

оподаткування» 

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування» 

073 «Менеджмент» 

Жовтень 2021 р.  

16.  Методичні рекомендації для 

самостійного вивчення 

дисципліни «Педагогіка 

вищої школи» 

к.п.н., доц. 

Черушева Г.Б. 

методичні 

рекомендації 

електронна к.п.н., доц. 

Черушева Г.Б. 

051 «Економіка», 

071 «Облік і 

оподаткування» 

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування» 

073 «Менеджмент» 
281 «Публічне 

управління і 

адміністрування» 

Жовтень 2021 р.  

17.  Методичні рекомендації до 
виконання контрольних 

робіт з навчальної 

дисципліни «Політологія» 
для студентів заочної форми 

навчання  

д.п.н. 
Бушанський В.В. 

методичні 
рекомендації 

електронна д.п.н.,  
Бушанський В.В. 

051 «Економіка», 
071 «Облік і 

оподаткування» 

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування» 

073 «Менеджмент» 
281 «Публічне 

Жовтень 2021 р.  
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управління і 

адміністрування» 

18.  Методичні рекомендації для 
самостійного вивчення 

дисципліни «Історія 

державності і культури» 

проф. Даць І.В. методичні 
рекомендації 

електронна проф.Даць І.В. 051 «Економіка», 
071 «Облік і 

оподаткування» 

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування» 

073 «Менеджмент» 

281 «Публічне 
управління і 

адміністрування» 

Жовтень 2021 р.  

19.  Методичні рекомендації для 
самостійного вивчення 

дисципліни «Правознавство» 

д.ю.н., доц. 
Корнієнко П.С. 

методичні 
рекомендації 

електронна д.ю.н., доц. 
Корнієнко П.С. 

051 «Економіка», 
071 «Облік і 

оподаткування» 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 
страхування» 

073 «Менеджмент» 

281 «Публічне 
управління і 

адміністрування» 

Жовтень 2021 р.  

20.  Філософія: курс лекцій д.ф.н., проф. 

Гаврилюк Т.В.  

Навчальний 

посібник 

друкована д.ф.н., проф. 

Гаврилюк Т.В. 

051 «Економіка», 

071 «Облік і 
оподаткування» 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 
страхування» 

073 «Менеджмент» 

281 «Публічне 

управління і 
адміністрування» 

Травень 2022 р.  

21.  Економічна культура 

особистості в системі 
ринкових відносин 

д.ф.н., проф. 

Гаврилюк Т.В. 

Монографія друкована д.ф.н., проф. 

Гаврилюк Т.В. 

051 «Економіка», 

071 «Облік і 
оподаткування» 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 
073 «Менеджмент» 

Червень 2022 р.  



44  

 

22.  Методичні рекомендації до 
виконання контрольних 

робіт для студентів І-ІІ 

курсів освітнього рівня 
«Магістр» заочної форми 

навчання» 

канд.філол.н. 
Загородня О.Ф. 

Методичні 
рекомендації 

електронна канд.філол.н. 
Загородня О.Ф 

073 «Менеджмент» жовтень 2021 р.  

23.  Методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів 
з дисциплін «Іноземна 

мова», «Ділова іноземна 

мова». 

канд.філол.н., 

доц. Горюнова М.М.; 
ст.викл. Стогній І.В.; 

 ст. викл. Погорєлова 

Т.Ф. 

Методичні 

рекомендації 

електронна канд.філол.н., доц. 

Горюнова М.М.; 
ст.викл.  

Стогній І.В.; 

 ст. викл. 
Погорєлова Т.Ф. 

051 «Економіка»,  

071 «Облік і 
оподаткування»  

072 «Фінанси, 

банківська справа та 
страхування»  

073 «Менеджмент» 

281 «Публічне 

управління та 
адміністрування» 

листопад 2021 р.  

24.  «English: посібник по 

вивченню теми 
«Маркетинг». 

канд.філол.н., доц. 

Горюнова М.М.; 
ст.викл. Стогній І.В.; 

 ст. викл. Погорєлова 

Т.Ф. 

навчальний 

посібник 

електронна канд.філол.н., доц. 

Горюнова М.М.; 
ст.викл. Стогній 

І.В.; 

 ст. викл. 

Погорєлова Т.Ф. 

051 «Економіка»  

071 «Облік і 
оподаткування»  

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування»  
073 «Менеджмент» 

281 «Публічне 

управління та 
адміністрування» 

травень 2022 р.  

25.  Фінансовий облік II: 

практикум. 

к.е.н., доц. 

Петраковська О.В., 

к.е.н., доц. 
Юрченко О.А. 

Навчальний 

посібник 

Друкована  к.е.н., доц. 

Петраковська О.В., 

к.е.н., доц. 
Юрченко О.А. 

071 “Облік і 

оподаткування” 

Травень 2022 р.  

26.  Звітність підприємств : 
навчальний посібник (2 

видання). 

  

к.е.н., доц. 
Юрченко О.А. 

Навчальний 
посібник  

Друкована  к.е.н., доц. 
Юрченко О.А.,   

071 "Облік і 
оподаткування" 

Березень  2022 р.    
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27.  Методичні рекомендації для 

написання та захисту 

кваліфікаційної роботи 
магістра за освітньою 

програмою «Облік, аудит та 

оподаткування» 

 

д.е.н., проф. 

Корінько М.Д., 

 к.е.н., доц. 
Петраковська О.В., 

д.е.н., доц. 

Шульга С.В.,  

к.е.н., доц. 
Щирська О.В. 

Методичні 

рекомендації 

Електронна  .е.н., доц. 

Петраковська О.В., 

д.е.н., доц. 
Шульга С.В.  

 

071 “Облік і 

оподаткування” 

Вересень 2021 р.  

28.  Методичні рекомендації для 

написання та захисту 
дипломної роботи за першим 

(бакалаврським) рівнем 

вищої освіти 

освітньої програми «Облік, 
аудит та оподаткування» 

 

д.е.н., проф. 

Корінько М.Д.,  
к.е.н., доц. 

Новіченко Л.С. 

к.е.н., доц. 

Петраковська О.В. 
д.е.н., доц. 

Шульга С.В 

к.е.н., доц. 
Щирська О.В. 

к.е.н., доц. 

Юрченко О.А. 

Методичні 

рекомендації 

Електронна  д.е.н., доц. 

Шульга С.В.  
к.е.н., доц. 

Юрченко О.А. 

071 “Облік і 

оподаткування” 

Жовтень 2021 р.  

29.  Методичні рекомендації для 
виконання контрольної 

роботи з навчальної 

дисципліни «Облік і аудит у 
банках» для студентів 

спеціальності  

к.е.н., доц. 
Петраковська О.В. 

Методичні 
рекомендації 

Електронна  к.е.н., доц. 
Петраковська О.В. 

072 «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування» 

Травень 2022 р.  

30.  Методичні рекомендації для 

виконання практичних 
занять з навчальної 

дисципліни «Облік у 

державному секторі 
економіки». 

д.е.н., доц. 

Зоріна О.А. 

Методичні 

рекомендації 

Електронна  д.е.н., доц. 

Зоріна О.А. 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Грудень 2021 р.  

31.  Методичні рекомендації для 

виконання практичних 

занять з навчальної 
дисципліни «Облік на 

підприємствах різних видів 

економічної діяльності». 

д.е.н., доц. 

Зоріна О.А. 

Методичні 

рекомендації 

Електронна  д.е.н., доц. 

Зоріна О.А. 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Квітень 2022 р.  
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32.  Методичні рекомендації для 

виконання практичних 

занять з навчальної 
дисципліни «Облік і 

звітність в оподаткуванні». 

д.е.н., доц. 

Зоріна О.А. 

Методичні 

рекомендації 

Електронна  д.е.н., доц. 

Зоріна О.А. 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Травень 2022 р.  

33.  Методичні рекомендації до 
виконання контрольної 

роботи з дисципліни 

«Методологія наукових 
досліджень» 

к.е.н., доц. 
Щирська О.В. 

Методичні 
рекомендації 

Електронна  к.е.н., доц. 
Щирська О.В. 

 071 “Облік і 
оподаткування” 

Грудень 2021 р.  

34.  Методичні рекомендації до 

виконання контрольної 
роботи з дисципліни 

«Основи бізнесу»  

к.е.н., доц. 

Щирська О.В. 

Методичні 

рекомендації 

Електронна  к.е.н., доц. 

Щирська О.В. 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 
страхування». 

Лютий 2022 р. 16 

35.  Робочий зошит для 

виконання практичних 

завдань з навчальної 

дисципліни "Фінансовий 
облік І". 

к.е.н., доц. 

Юрченко О.А.,  

Свирида О.А. 

Навчально-

методичне видання  

Електронна  к.е.н., доц. 

Юрченко О.А.,  

Свирида О.А. 

071 "Облік і 

оподаткування" 

Жовтень 2021 р.   

36.  Робочий зошит для 
виконання практичних 

завдань з навчальної 

дисципліни "Звітність 

підприємств". 

к.е.н., доц. 
Юрченко О.А. 

Навчально-
методичне видання  

Електронна  к.е.н., доц. 
Юрченко О.А.,   

071 "Облік і 
оподаткування" 

Листопад 2021 р.   

37.  Методичні рекомендації для 

виконання контрольної 

роботи для заочників з 
навчальної 

дисципліни"Фінансовий 

облік І" 

к.е.н., доц. 

Юрченко О.А. 

Методичні 

рекомендації 

Електронна  к.е.н., доц. 

Юрченко О.А.,   

071 "Облік і 

оподаткування" 

Вересень 2021 р.    

38.  Методичні рекомендації для 

виконання контрольної 

роботи для заочників з 

навчальної дисципліни 
"Адміністрування податків і 

зборів". 

к.е.н., доц. 

Юрченко О.А. 

Методичні 

рекомендації 

Електронна  к.е.н., доц. 

Юрченко О.А.,   

071 "Облік і 

оподаткування" 

Грудень  2021 р.    
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39.  Робочий зошит для 

виконання практичних 

завдань з навчальної 
дисципліни "Облік оплати 

праці". 

к.е.н., доц. 

Юрченко О.А. 

Навчально-

методичне видання  

Електронна  к.е.н., доц. 

Юрченко О.А.,  

Свирида О.А. 

071 "Облік і 

оподаткування" 

Січень 2022 р.   

40.  Методичні вказівки для 
виконання контрольної 

роботи для заочників з 

навчальної дисципліни 
"Облік оплати праці". 

к.е.н., доц. 
Юрченко О.А. 

Методичні 
рекомендації 

Електронна  к.е.н., доц. 
Юрченко О.А.,   

071 "Облік і 
оподаткування" 

Лютий  2022 р.    

41.  Методичні рекомендації для 

виконання контрольних 
робіт з навчальної 

дисципліни “Бухгалтерський 

облік” для студентів заочно-

дистанційної форми 
навчання. 

Свирида О.А. Методичні 

рекомендації 

Електронна  Свирида О.А. 071 "Облік і 

оподаткування” 

072 “Фінанси, 

банківська справа та 

страхування” 

073 “Менеджмент” 
051 “Економіка” 

Грудень 2021р.  

42.  Робочий зошит для 
виконання практичних 

завдань з навчальної 

дисципліни "Теорія 

бухгалтерського обліку". 

к.е.н., доц. 
Новіченко Л.С.,  

Навчально-
методичне видання  

Електронна  к.е.н., доц. 
Новіченко Л.С. 

071 "Облік і 
оподаткування" 

Березень 2022 р.   

43.  Методичні рекомендації для 

виконання практичних, 

семінарських занять з 
навчальної дисципліни 

«Аналіз господарської 

діяльності». 

к.е.н., доц. 

Новіченко Л.С.   

д.е.н., проф. 
Малюга Н.М. 

Методичні 

рекомендації 

Електронна  Новіченко Л.С.   071 "Облік і 

оподаткування" 

Листопад 2021 р.   

44.  Методичні рекомендації для 

виконання практичних, 

семінарських занять з 

навчальної дисципліни 
«Економіка підприємства». 

к.е.н., доц. 

Новіченко Л.С.   

Методичні 

рекомендації 

Електронна  к.е.н., доц. 

Новіченко Л.С.   

071 "Облік і 

оподаткування", 072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 
051 «Економіка» 

Грудень 2021 р.  

45.  Методичні рекомендації для 

виконання контрольної 
роботи для заочників з 

навчальної дисципліни 

"Економіка підприємства". 

к.е.н., доц. 

Новіченко Л.С.   

Методичні 

рекомендації 

Електронна  к.е.н., доц. 

Новіченко Л.С.   

071 "Облік і 

оподаткування", 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

051 «Економіка» 

Грудень 2021 р.  
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46.  Методичні рекомендації по 

вивченню дисципліни 

«Бухгалтерський облік в 
управлінні  підприємством». 

д.е.н., доц. 

Пилипенко О.І. 

Навчально-

методичний 

посібник 

Електронна  д.е.н., доц. 

Пилипенко О.І. 

071 «Облік і 

оподаткування»  

Травень 2022 р.  

47.  Методичні рекомендації по 
вивченню дисципліни 

«Вступ до спеціальності». 

д.е.н., доц. 
Пилипенко О.І. 

Навчально-
методичний 

посібник 

Електронна   д.е.н., доц. 
Пилипенко О.І.. 

071 «Облік і 
оподаткування»  

Квітень 2022 р.  

48.  Аудит в питаннях та 

відповідях  

д.е.н., доц.  

Шульга С.В. 

посібник Електронна  д.е.н., доц.  

Шульга С.В. 

071 «Облік і 

оподаткування», 
072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування»  

Березень 2022 р.  

49.  Методичні рекомендації до 

написання випускних 

бакалаврських робіт 

д.е.н., проф. 

Герасименко С.С.,  

к.е.н., доц. 

Голубова Г. В., к.е.н., 

доц. 

Потапова М. Ю., 

к.е.н., доц. 

Свистун-Золотаренко 

Л. О.,  

к.е.н., доц. 

Червона С. П. 

Методичні 

рекомендації 

електронна Герасименко С. С. Економіка (Прикладна 

статистика та бізнес 

аналітика) 

Грудень 2021 р.  

50.  Методичні рекомендації з 

дисципліни “Статистика 

інвестування” для студентів 

заочної форми навчання 

к.е.н., доц. 

Потапова М. Ю. 

Методичні 

рекомендації 

електронна к.е.н., доц. 

Потапова М. Ю. 

Економіка (Прикладна 

статистика та бізнес 

аналітика) 

січень 2022 р.  

51.  Методичні рекомендації до 

виконання практичних 

завдань з курсу 

“Статистичне моделювання 

та прогнозування” для 

студентів денної форми 

навчання 

к.е.н., доц. 

Голубова Г.В. 

Методичні 
рекомендації 

електронна к.е.н., доц. 

Голубова Г.В 

Прикладна статистика 

та бізнес-аналітика 

Жовтень 2021 р.  
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52.  Методичні рекомендації до 

виконання практичних 

завдань з курсу “Фінансово-

банківська статистика” для 

студентів денної форми 

навчання 

к.е.н., доц. 

Голубова Г.В. 

Методичні 

рекомендації 

електронна к.е.н., доц. 

Голубова Г.В 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Жовтень 2021 р.  

53.  Методичні рекомендації до 

виконання практичних 

завдань з курсу “Фінансова 

статистика” для студентів 

денної форми навчання 

к.е.н., доц. 

Голубова Г.В. 

Методичні 
рекомендації 

електронна к.е.н., доц. 

Голубова Г.В 

Прикладна статистика 

та бізнес-аналітика 

Лютий 2022 р.  

54.  
Методичні рекомендації до 

вивчення курсу 

«Міжнародна статистика» 

д.е.н., проф. 

Герасименко С.С 

Методичні 

рекомендації 

електронна 

д.е.н., проф. 

Герасименко С.С 

Прикладна статистика 

та бізнес-аналітика 

Жовтень 2021 р.  

55.  Методичні рекомендації до 

вивчення курсу 

«Система національних 

рахунків 

д.е.н., проф. 

Герасименко С.С 

Методичні 
рекомендації 

електронна 

д.е.н., проф. 

Герасименко С.С 

Прикладна статистика 

та бізнес-аналітика 

Жовтень 2021 р.  

56.  Методичні рекомендації 
щодо підготовки, 

оформлення та захисту для 

студентів спеціальності 051 
«Економіка» освітньо-

професійної програми 

«Економічна кібернетика» 

освітнього рівня бакалавра 
денної форми навчання 

К.е.н., доц.  
Єршова О.Л., доц.. 

К.е.н., доц.  

Ставицький О.В. 

методичні 
рекомендації 

електронна К.е.н., доц.  
 Єршова О.Л.,  

К.е.н., доц.  

Ставицький О.В. 

051 «Економіка» Жовтень 2021  

57.  ВЕБ-аналітика 

Навчальнй посібник для 

вивчення дисципліни 

Д.п.н., проф. 

Самойленко О. М., 

к.е.н.,доц..  

Єршова О.Л. 

Навчальний 

посібник  

електронна Д.п.н., проф.. 

Самойленко О.М. 

051 Економіка Грудень 2021 р.  

58.  Методичні рекомендації до 

виконання контрольних 

робіт з дисципліни 

«Економічна кібернетика: 

математичні основи» 

к.ф.-м.н., доц. 

Сіницький М.Є. 

Методичні 

рекомендації 

електронна к.ф.-м.н., доц. 

Сіницький М.Є. 

051 Економіка 

 

Жовтень 2021 р.  
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59.  Методичні рекомендації для 

самостійної та 

індивідуальної роботи з 

дисципліни «Моделі та 

методи прийняття рішень» 

к.ф.-м.н., доц. 

Сіницький М.Є. 

Методичні 

рекомендації 

електронна к.ф.-м.н., доц. 

Сіницький М.Є. 

051 Економіка Грудень 2021 р.  

60.  Методичні рекомендації до 

виконання практичних робіт 

з дисципліни «Моделі та 

методи прийняття рішень» 

к.ф.-м.н., доц. 

Сіницький М.Є. 

Методичні  

рекомендації 

електронна к.ф.-м.н., доц. 

Сіницький М.Є. 

051 Економіка Грудень 2021 р.  

61.  Методичні рекомендації 

щодо виконання самостійної 

роботи з дисципліни 

«Економетрика» для 

студентів бакалаврату 

(заочно-дистанційна форма 

навчання) 

К.е.н. доц. 

Ставицький О.В. 

к.ф.-м.н., доц. 

Товмаченко Н.М. 

Методичні  

рекомендації 

Електронна  К.е.н. доц.. 

Ставицький О.В. 

к.ф.-м.н., доц. 

Товмаченко Н.М. 

051«Економіка»,  

071«Облік і 

оподаткування»,  

072 «Фінанси, 

банківська справа і 

страхування», 

073«Менеджмент» 

Лютий 2022 р.   

62.  Методичні рекомендації для 

вивчення дисципліни 

«Електронна комерція». 

к.е.н. доц.. 

Ставицький О.В. 

Методичні 

рекомендації 

Електронна к.е.н. доц.. 

Ставицький О.В. 

051«Економіка»,  

071«Облік і 

оподаткування», 072 

«Фінанси, банківська 

справа і страхування», 

073«Менеджмент» 

Травень 2022 р.  

63.  Методичні рекомендації для 

вивчення дисципліни 

«Комп′ютерне 

програмування». 

К.е.н, доц. 

Ставицький О.В. 

Методичні 

рекомендації 

Електронна К.е.н, доц.. 

Ставицький О.В. 

051 Економіка Травень 2022 р.  

 


