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 аудиту: теорія, 

методологія, 

організація. ХІV 

Всеукраїнська наукова 

студентська 

конференція, 

присвячена пам’яті 

д.е.н. проф., Заслу-

женого діяча наук і 

техніки України  

О. С. Бородкіна 

        

6. Розвиток системи 

обліку, аналізу та 

аудиту в Україні: 

теорія, методологія, 

організація. ХІV 

Всеукраїнська наукова 

конференція, 

присвячена пам’яті 

д.е.н. професора, 

Заслуженого діяча наук 

і техніки України  

О. С. Бородкіна 

 Збірник тез 

доповідей 

друковане   лютий 

2016 р. 

240  

Наукові, навчально-методичні та інші видання фінансового факультету  

7. Методологія 

проведення наукових 

досліджень 

Бондарук Т. Г. Навчальний 

посібник 

друковане Фінансів Фінанси та 

кредит, 

банківська 

справа 

червень 

2016 р. 

150  

8. Інноваційний розвиток 

підприємства 

Попов В. Ю. 

 

Навчальний 

посібник 

друковане Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

 

березень 

2016 р. 

300  
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9. Міжнародна економіка Пархоменко В. В.  Навчальний  

посібник 

друковане Фундаменталь-

них економічних 

дисциплін 

Всі спеціальності 

 

квітень 

2016 р. 

450  

10. «Практикум з 

граматики англійської 

мови для студентів І 

курсів» 

Волох С. В., 

Загородня О. Ф 

Практикум друковане Сучасних 

європейських 

мов 

Фінанси і кредит,  

облік і аудит, 

економічна 

кібернетика, 

прикладна 

статистика, 

менеджмент 

квітень 

2016 р. 

80  

11. Методичні рекомендації 

до виконання 

магістерських робіт  

за  спеціальністю 

«Фінанси і кредит»  

Бондарук Т. Г., 

Момотюк Л. Є. 

Методичні 

рекомендації 

 

електронне Фінансів Фінанси і кредит травень 

2016 р. 

42  

12. Методичні рекомендації 

до виконання 

магістерських робіт  

за  спеціальністю 

«Банківська справа» 

Бондарук Т. Г., 

Момотюк Л. Є. 

Методичні 

рекомендації 

 

електронне Фінансів Банківська 

справа 

травень 

2016 р. 

42  

13. Методичні рекомендації 

до виконання 

дипломних робіт  

за  спеціальністю 

«Фінанси і кредит» 

Бондарук Т. Г., 

Момотюк Л. Є. 

Методичні 

рекомендації 

 

електронне Фінансів Фінанси і кредит травень 

2016 р. 

42  

14. Методичні рекомендації 

до виконання 

дипломних робіт  

за  спеціальністю 

«Банківська справа» 

Бондарук Т. Г., 

Момотюк Л. Є. 

Методичні 

рекомендації 

 

електронне Фінансів Банківська 

справа 

травень 

2016 р. 

42  

15. Методичні рекомендації 

та завдання до 

самостійної роботи для 

студентів економічних 

спеціальностей денної 

форми навчання з 

Попова В.В. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

травень 

2016 р. 

52  
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дисциплін 

мікроекономіка 

16. Методичні рекомендації 

та завдання для 

студентів економічних 

спеціальностей заочної 

форми навчання з 

дисциплін 

мікроекономіка 

Попова В.В. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

травень 

2016 р. 

28  

17. Методичні рекомендації 

та завдання до 

самостійної роботи для 

студентів економічних 

спеціальностей денної 

форми навчання з 

дисциплін «Економіки 

підприємств» 

Коваль О. Т. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

березень 

2016 р. 

48  

18. Методичні вказівки до 

вивчення курсу і 

завдання до 

контрольних робіт для 

студентів заочної 

форми навчання 

економічних 

спеціальностей з 

дисциплін «Економіки 

підприємств» 

Коваль О. Т. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

березень 

2016 р. 

36  

19. Методичні рекомендації 

та завдання до 

самостійної роботи для 

студентів економічних 

спеціальностей денної 

форми навчання з 

дисциплін «Економіка і 

фінанси підприємств» 

Коваль О. Т. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Менеджмент 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

травень 

2016 р. 

27  

20. Методичні вказівки до 

вивчення курсу і 

Коваль О. Т. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Менеджмент 

зовнішньоеконо-

травень 

2016 р. 

27  
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завдання до 

контрольних робіт для 

студентів заочної 

форми навчання 

економічних 

спеціальностей з 

дисциплін «Економіка і 

фінанси підприємств» 

мічної діяльності 

21. Методичні рекомендації 

та завдання до 

самостійної роботи для 

студентів економічних 

спеціальностей денної 

форми навчання з 

дисциплін «Маркетинг» 

Попов В. Ю. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

березень 

2016 р. 

44  

22. Методичні рекомендації 

до вивчення дисципліни 

для студентів економ. 

спеціальностей заочної 

форми навчання з 

дисциплін «Маркетинг» 

Попов В. Ю. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

березень 

2016 р. 

32  

23. Методичні рекомендації 

та завдання до 

самостійної роботи для 

студентів економічних 

спеціальностей денної 

форми навчання з 

дисциплін 

«Інноваційний розвиток 

підприємства» 

Попов В. Ю. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

березень 

2016 р. 

80  

24. Методичні рекомендації 

до вивчення дисципліни 

для студентів 

економічних спеціальн. 

заочної форми навчання 

з дисциплін 

«Інноваційний розвиток 

Попов В. Ю. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

березень 

2016 р. 

49  
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підприємства» 

25. Методичні рекомендації 

та завдання до 

самостійної роботи для 

студентів економічних 

спеціальностей денної 

форми навчання з 

дисциплін «Цивільний 

захист» 

Романенко О. М. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит, 

менеджмент 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

квітень 

2016 р. 

49  

26. Методичні рекомендації 

до вивчення дисципліни 

для студентів 

економічних 

спеціальностей заочної 

форми навчання з 

дисциплін «Цивільний 

захист» 

Романенко О. М. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит, 

менеджмент 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

квітень 

2016 р. 

32  

27. Методичні рекомендації 

та завдання до 

самостійної роботи для 

студентів економічних 

спеціальностей денної 

форми навчання з 

дисциплін « Основи 

охорони праці» 

 

Романенко О. М. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит, 

менеджмент 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

квітень 

2016 р. 

50  

28. Методичні рекомендації 

до вивчення дисципліни 

для студентів 

економічних 

спеціальностей заочної 

форми навчання з 

дисциплін «Основи 

охорони праці» 

Романенко О. М. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит, 

менеджмент 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

квітень 

2016 р. 

50  
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29. Методичні рекомендації 

та завдання до 

самостійної роботи для 

студентів економічних 

спеціальностей денної 

форми навчання з 

дисциплін «Економіка 

праці та СТВ» 

Шилаєва С. В. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

травень 

2016 р. 

33  

30. Методичні рекомендації 

до вивчення дисципліни 

та виконання 

контрольної роботи для 

студентів економічних 

спеціальностей заочної 

форми навчання з 

дисциплін «Економіка 

праці та СТВ» 

Шилаєва С. В. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

травень 

2016 р. 

44  

31. Методичні рекомендації 

та завдання до 

самостійної роботи для 

студентів економічних 

спеціальностей денної 

форми навчання з 

дисциплін «Основи 

підприємницької 

діяльності» 

 

Коваленко М. А. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

травень 

2016 р. 

45  

32. Методичні рекомендації 

до вивчення дисципліни 

та виконання 

контрольної роботи для 

студентів економічних 

спеціальностей заочної 

форми навчання з 

дисциплін «Основи 

підприємницької 

Коваленко М. А. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

Прикладна 

статистика, 

економічна 

кібернетика, 

фінанси і кредит, 

облік і аудит 

травень 

2016 р. 

30  
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діяльності» 

33. Методичні рекомендації 

до вивчення розмовних 

тем з економічних 

спеціальностей 

Касьяненко А. Л. Методичні 

рекомендації 

електронне Сучасних 

європейських 

мов 

Фінанси і кредит, 

облік і аудит, 

економічна 

кібернетика, 

прикладна 

статистика 

 

травень 

2016 р. 

20  

34. Методичні рекомендації 

«Цікаво про 

документознавство» 

Варавкіна З. Д. Методичні 

рекомендації 

електронне Сучасних 

європейських 

мов 

Фінанси і кредит, 

облік і аудит, 

Економічна 

кібернетика, 

прикладна 

статистика, 

Менеджмент 

 

квітень 

2016 р. 

20  

35. Методичні рекомендації 

до написання 

модульних контрольних 

робіт з дисципліни 

«Українська мова  

(за проф. 

спрямуванням» 

 

Варавкіна З. Д.,  

Яковенко О. Д. 

Методичні 

рекомендації 

електронне Сучасних 

європейських 

мов 

Фінанси і кредит, 

Облік і аудит, 

Економічна 

кібернетика, 

Прикладна 

статистика, 

Менеджмент 

березень 

2016 р. 

40  

36. Методичні рекомендації 

для  студентів І-V 

курсів заочної форми 

навчання  спеціальності 

«Облік та аудит» за 

комуніка-тивною та 

професійною 

спрямованістю 

 

Стогній І. В., 

Никонорова Л. І. 

Методичні 

рекомендації 

електронне Сучасних 

європейських 

мов 

Облік і аудит січень 

2016 р. 

40  

37. Методичні рекомендації 

до вивчення дисципліни 

«Історія економіки та 

економічної думки» 

Тарасенко А. Г. 

 

Методичні 

рекомендації 

електронне Фундаменталь-

них економічних 

дисциплін 

Для всіх 

спеціальностей 

травень 

2016 р. 

50  
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Наукові, навчально-методичні та інші видання факультету обліку та аудиту 

38. Економічна культура та 

професійна етика 

Черушева Г. Б., 

Пархоменко В. В.  

Навчальний 

посібник 

друковане Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Для всіх 

спеціальностей 

травень 

2016 р. 

192  

39. Філософія Надольний  І. Ф. 

та ін. викладачі 

Навчальний 

посібник 

друковане Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Для всіх 

спеціальностей 

травень 

2016 р. 

360  

40. Документування системи 

контролю якості 

аудиторських послуг в 

контексті зовнішніх 

перевірок 

Корінько М. Д., 

Проскуріна Н. М., 

Рубітель О. Ю. 

Навчальний 

посібник 

друковане Аудиту Облік і аудит травень 

2016 р. 

400  

41. Формування та 

розвиток системи 

державного 

фінансового контролю в 

Україні 

Шевчук О. А. Монографія друковане Аудиту Облік і аудит, 

фінанси та 

кредит 

лютий 

2016 р. 

500 . 

42. Аудит: просто про 

актуальне 

 

Шульга С. В. Навчальний 

посібник 

друковане Аудиту Облік і аудит травень 

2016 р. 

170  

43. Фінансовий облік викладачі 

кафедри, за 

редакцією 

Теловатої М. Т. 

Навчальний 

посібник 

друковане Бухгалтерського 

обліку 

Облік і аудит березень 

2016 р. 

323  

44. Фінансова звітність Ільченко О.О. Навчальний 

посібник 

друковане Бухгалтерського 

обліку 

Облік і аудит червень 

2016р. 

202  

45. Облік і звітність в 

оподаткуванні 

Теловата М.Т., 

Юрченко О.А., 

Безверхий К.В. 

Навчальний 

посібник 

друковане Бухгалтерського 

обліку 

Облік і аудит червень 

2016р 

325  

46. Облік і звітність в 

оподаткуванні 

 

Теловата М. Т., 

Юрченко О. А. 

Робочий зошит друковане Бухгалтерського 

обліку 

Облік і аудит березень 

2016 р. 

156  

47. Облік оплати праці Теловата М. Т., Робочий зошит друковане Бухгалтерського Облік і аудит січень  102  
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(третє видання) Юрченко О. А. обліку 2016р. 

48. «Бухгалтерський облік: 

загальна теорія (в 

схемах і таблицях)» 

Малюга Н. М., 

Пархоменко В. М. 

Навчальний 

посібник 

друковане Теорії 

бухгалтерського 

обліку 

Облік та аудит та 

інших 

економічних 

спеціальностей 

лютий 

2016 р. 

72  

49. Об’єкти 

бухгалтерського обліку 

за Планом рахунків або 

Що обліковується на 

рахунках 

Малюга Н. М., 

Пархоменко В. М. 

Навчальний 

посібник 

друковане Теорії 

бухгалтерського 

обліку 

Для всіх 

спеціальностей 

березень 

2016 р. 

72  

50. Фінансовий облік ІІ Теловата М. Т., 

Пилипенко О. І., 

Юрченко О. А. 

Робочий  

зошит 

електронне Бухгалтерського 

обліку 

Облік та аудит лютий 

2016 р. 

132  

51. Облік у банках Петраковська О. В. Робочий  

Зошит 

електронне Бухгалтерського 

обліку 

Облік та аудит квітень 

2016 р. 

115  

52. Методичні вказівки по 

виконанню курсової 

роботи з дисципліни 

«Організація 

бухгалтерського 

обліку» 

Шпак В. А. Методичні 

вказівки 

електронне Теорії 

бухгалтерського 

обліку 

Облік та аудит березень 

2016 р. 

20  

53. Методичні рекомендації 

по вивченню 

дисципліни 

«Облік у зарубіжних 

країнах» 

 

Цвєткова Н. М. Методичні 

рекомендації 

електронне Теорії 

бухгалтерського 

обліку 

Облік та аудит квітень 

2016 р. 

48  

54. Методичні рекомендації 

для виконання 

практичних та 

семінарських занять з 

дисципліни 

«Організацію 

бухгалтерського 

обліку» для денної 

форми 

 

Шкуліпа Л. В. Методичні 

рекомендації 

електронне Теорії 

бухгалтерського 

обліку 

Облік та аудит травень 

2016 р. 

48  
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55. Економічна культура та 

професійна етика 

Черушева Г. Б.  

Пархоменко В. В.  

Навчальна 

програма 

електронне Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

Для всіх 

спеціальностей 

лютий 

2016 р. 

48  

56. Трудове право Болгов О. Є. 

 

Навчальна 

програма 

електронне Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

Для всіх 

спеціальностей 

лютий 

2016 р. 

24  

57. Логіка Гаврилюк Т. В. 

. 

 

Навчальна 

програма 

електронне Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

Для всіх 

спеціальностей 

березень 

2016 р. 

 

48 

 

 

58. Психологія 

менеджменту 

Креденцер О. В. 

 

Навчальна 

програма 

електронне Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

Для всіх 

спеціальностей 

квітень 

2016 р. 

48  

59. Філософія Надольний І. Ф. 

Гаврилюк Т. В. 

 

Навчальна 

програма для 

студентів 

електронне Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

 

Для всіх 

спеціальностей 

травень 

2016 р. 

72  

Наукові, навчально-методичні та інші видання економіко-статистичного факультету  

60. Моделі та методи 

програмування 

цільового управління 

товарними ринками 

 

Перхун Л. П. Монографія друковане Економічної 

кібернетики 

Для студентів 

економічного 

напрямку 

березень 

2016 р. 

400 . 

61. Системи енергоменедж-

менту в Україні: теорія, 

методологія 

 

 

Семяновський В. М. Монографія друковане Економічної 

кібернетики 

Для студентів 

економічного 

напрямку 

травень 

2016 р. 

450 . 
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62. Економіко-статистичне 

вивчення споживання 

продукції та послуг 

населенням України 

 

Кисельов К. Ю. Навчальний 

посібник 

друковане Економічної 

кібернетики 

Для студентів 

економічного 

напрямку 

квітень 

2016 р. 

109  

63. Вища математика 

 

Моцний Ф. В. Навчальний 

посібник 

друковане Прикладної 

математики 

 

 березень 

2016 р. 

  

64. Стійкість динамічних 

систем 

 

Перхун Л. П. Навчальний 

посібник 

електронне Економічної 

кібернетики 

Економічна 

кібернетика 

квітень 

2016 р. 

202  

65. Моделі економічної 

динаміки 

 

Перхун Л. П., 

Кадієвський В.  А. 

Підручник  електронне Економічної 

кібернетики 

Економічна 

кібернетика 

травень 

2016 р. 

200  

66. Основи 

енергоменеджменту  

Семяновський В. М. Методичні 

вказівки до 

вивчення  

електронне Економічної 

кібернетики  

Для студентів 

економічного 

напряму 

березень 

2016 р. 

102  

67. Методичні вказівки до 

вивчення дисципліни 

«Міжнародний 

маркетинг» та 

виконання контрольних 

робіт 

 

Журавльов О. В. Методичні 

вказівки  

електронне Менеджменту 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

Фінанси і кредит, 

менеджмент 

січень 

2016 р. 

50  

68. Методичні вказівки до 

вивчення дисципліни 

«Валютно-фінансовий 

механізм ЗЕД» та 

виконання контрольних 

робіт 

 

Іващенко О. А. Методичні 

вказівки  

електронне Менеджменту 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

Фінанси і кредит, 

менеджмент 

лютий 

2016 р. 

40  

69. Методичні вказівки до 

вивчення дисципліни 

«Міжнародні фінанси» 

та виконання 

контрольних робіт 

 

Новікова Л. А. 

 

Методичні 

вказівки  

електронне Менеджменту 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

Фінанси і кредит, 

менеджмент 

січень 

2016 р. 

40  
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