
 



Збірники тез доповідей 
5. Третя науково-

практична 

конференція 

«Стратегія розвитку 

України: 

економічний та 

гуманітарний 

виміри» присвячена 

пам'яті першого 

ректора НАСОА, 

доктора економічних 

наук, професора І.І. 

Пилипенка 

 Збірник тез 

доповідей 

друковане Фундаментальних 

економічних 

дисциплін 

Для всіх 

спеціальностей 

вересень 

 

200 

6. «Система державної 

статистики в 

Україні:сучасний 

стан, проблеми, 

перспективи»: ХІІІ 

Міжнародна науково 

– практична 

конференція з нагоди 

Дня працівників 

статистики 

 Збірник тез 

доповідей 

друковане Статистики Для всіх 

спеціальностей 

листопад 

 

200 

         

Наукові, навчально-методичні та інші видання 
7. Аудит: просто про 

актуальне 
Шульга С.В. 

Навчальний 

посібник 
Друковане Аудиту 

Облік і аудит, 

Фінанси та кредит 
Жовтень 2016 200 

8. 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 Грудень 2016 400 

9. Бухгалтерський облік 

: зошит для 

практичних занять і 

самостійної роботи 

 

Малюга Н.М. / 

Пархоменко В.М 

Робочий 

зошит 

друковане  Теорії 

бухгалтерського 

обліку 

«Облік і аудит» жовтень 80 



10. Вступ спеціальності 

«облік і 

оподаткування » 

Зошит для 

практичних занять і 

самостійної роботи 

Малюга Н.М. / 

Пархоменко В.М 

Робочий 

зошит 

друковане  Теорії 

бухгалтерського 

обліку 

«Облік і аудит» грудень 40 

11. Робочий зошит 

Облік і звітність в 

оподаткуванні 

Теловата М. Т. 

Юрченко О. А. 

Робочий 

зошит 

друковане  Бухгалтерського 

обліку 

«Облік і 

оподаткування» 

вересень 100 

12. Фінансовий облік: 

навчальний посібник 

Теловата М.Т., 

Пантелеєв В.П., 

Курило Г.М., 

Петраковська О.В., 

Юрченко О.А. 

Навчальний 

посібник 

друковане  Бухгалтерського 

обліку 

«Облік і 

оподаткування» 

листопад 

 

620 

13. Моделі та методи 

програмно-цільового 

управління 

товарними ринками 

 

 

Перхун Л. П. Монографія друковане Економічної 

кібернетики 

Для студентів 

економічного 

напрямку 

грудень 400 

14. Системи 

енергоменеджменту 

в Україні: теорія, 

методологія 

Семяновський В. М. Монографія друковане Економічної 

кібернетики 

Для студентів 

економічного 

напрямку 

грудень 450 

15. Економіко-

статистичне 

вивчення 

споживання 

продукції та послуг 

населенням України 

Кисельов К. Ю. Навчальний                  

посібник 

друковане Економічної 

кібернетики 

Для студентів 

економічного 

напрямку 

жовтень 150 

16. Стійкість 

динамічних систем 

Перхун Л. П. Навчальний 

посібник 

друковане Економічної 

кібернетики 

Економічна 

кібернетика 

листопад 200 

 

17. Міжнародна 

економіка 

Пархоменко В. В. Навчальний 

посібник 

друковане Фундаментальни

х економічних 

дисциплін 

«Економічна 

кібернетика», 

«Прикладна 

статистика», 

«Фінанси і кредит», 

«Облік і аудит» 

листопад 270 



18. Глобальна економіка Гулевич О. Ю. Навчальний 

посібник 

друковане Фундаментальни

х економічних 

дисциплін 

«Економічна 

кібернетика», 

«Прикладна 

статистика», 

«Фінанси і кредит», 

«Облік і аудит», 

«Банківська справа» 

грудень 250 

19. Магістерська робота: 

методика підготовки, 

написання та захисту 

Теловата М.Т., 

Редько О.Ю., 

Курило Г.М., 

Петраковська О.В., 

Юрченко О.А. 

Методичні 

рекомендації 

електронне Бухгалтерського 

обліку 

«Облік і 

оподаткування в 

управлінні 

підприємницькою 

діяльністю» 

листопада 80 

20. Методичні вказівки 

для  написання 

курсової роботи з 

навчальної 

дисципліни 

«Фінансовий облік» 

Теловата М.Т., 

Курило Г.М., 

Юрченко О.А. 

Методичні 

рекомендації 

електронне Бухгалтерського 

обліку 

«Облік і 

оподаткування» 

грудень 30 

21. Методичні 

рекомендації для 

виконання 

практичних занять з 

навчальної 

дисципліни 

«Облікова політика 

підприємства» 

Курило Г. М. Методичні 

рекомендації 

електронне Бухгалтерського 

обліку 

 

«Облік і 

оподаткування» 

листопад 78 

22. Методологія і 

організація 

національного 

рахівництва 

Герасименко  С.  С. Методичні 

рекомендації 

електронне Статистики «Прикладна 

статистика» 

грудень 

 

60 

23. Мікроекономіка: 

Методичні 

рекомендації та 

завдання до 

практичної роботи 

для студентів 

економічних 

спеціальн. денної 

форми навчання 

Попова В. В. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

«Прикладна 

статистика», 

«Економічна 

кібернетика», 

«Фінанси і кредит», 

«Облік і аудит» 

 

 

листопад 

 

 

22 



24. Економіка 

підприємства: 

Методичні 

рекомендації та 

завдання до 

практичної роботи 

для студентів 

економічних 

спеціальностей 

денної форми 

навчання 

Коваль О. Т., 

Попова В. В. 

Методичні 

рекомендації 

електронне 

 

Економіки 

підприємств 

«Прикладна 

статистика», 

«Економічна 

кібернетика», 

«Фінанси і кредит», 

«Облік і аудит» 

жовтень 24 

25. Економіка і фінанси 

підприємства: 

методичні вказівки 

до вивчення 

дисципліни і 

завдання для 

контрольних робіт 

студентам денної та 

заочної форми 

навчання 

Коваль О. Т., 

Попова В. В. 

Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

«Менеджмент 

зовнішньоекономічн

ої діяльності» 

жовтень 27 

26. Маркетинг: 

Методичні 

рекомендації до 

практичних занять  

для студентів 

економічних 

спеціальностей 

денної форми 

навчання 

Попов В. Ю. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

«Прикладна 

статистика», 

«Економічна 

кібернетика», 

«Фінанси і 

кредит»,«Облік і 

аудит» 

жовтень 22 

27. Інноваційний 

розвиток 

підприємства: 

Методичні 

рекомендації до 

практичних занять  

для студентів 

економічних 

спеціальностей 

Попов В. Ю. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

«Прикладна 

статистика», 

«Економічна 

кібернетика», 

«Фінанси і 

кредит»,«Облік і 

аудит» 

жовтень 24 



денної форми 

навчання 

28. Основи охорони 

праці: Методичні 

рекомендації та 

завдання для 

практичних робіт 

денної форми 

навчання 

Романенко О. М. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

«Прикладна 

статистика», 

«Економічна 

кібернетика», 

«Фінанси і 

кредит»,«Облік і 

аудит» 

 

листопад 

22 

29. Цивільний захист: 

Методичні 

рекомендації та 

завдання для 

практичних робіт 

денної форми 

навчання 

Романенко О. М. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

«Прикладна 

статистика», 

«Економічна 

кібернетика», 

«Фінанси і 

кредит»,«Облік і 

аудит» 

грудень 26 

30. Економіка праці та 

СТВ: Методичні 

рекомендації до 

пратичних занять для 

студентів 

економічних 

спеціальностей 

денної форми 

навчання 

Шилаєва С.В. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

«Прикладна 

статистика», 

«Економічна 

кібернетика», 

«Фінанси і 

кредит»,«Облік і 

аудит» 

жовтень 23 

31. Основи 

підприємницької 

діяльності: 

Методичні 

рекомендації для 

практичної роботи 

студентів 

економічних 

спеціальностей 

денної форми 

навчання 

 

 

 

Коваленко М.А. Методичні 

рекомендації 

електронне Економіки 

підприємств 

«Прикладна 

статистика», 

«Економічна 

кібернетика», 

«Фінанси і 

кредит»,«Облік і 

аудит» 

листопад 22 



32. Корпоративні 

інформаційні 

системи 

Єршова О.Л. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Інформаційних 

систем і 

технологій 

«Економічна 

кібернетика» 

вересень  

30 

33. Технології 

проектування та 

адміністрування баз 

та сховищ даних 

Єршова О. Л. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Інформаційних 

систем і 

технологій 

«Економічна 

кібернетика» 

вересень 25 

 

 

34. Технології створення 

програмних та 

інтелектуальних 

систем 

Єршова О. Л. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Інформаційних 

систем і 

технологій 

«Економічна 

кібернетика» 

вересень  

 

25 

35. Методичні вказівки 

до виконання 

контрольних робіт з 

дисципліни 

«Інформаційні 

системи та технології 

в статистиці» 

Сіницький М. Є. Методичні 

вказівки до 

виконання 

контрольних 

робіт 

електронне Інформаційних 

систем і 

технологгій 

«Прикладна 

статистика» 

вересень 25 

36. Системи прийняття 

рішень 

Томашевська Т. В. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронна Інформаційних 

систем і 

технологій 

«Економічна 

кібернетика» 

жовтень 55  

37. Інформаційний 

бізнес 

Томашевська Т. В. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Інформаційних 

систем і 

технологій 

«Економічна 

кібернетика» 

жовтень 30 

38. Комп’ютерне 

програмування 

Томашевська Т. В. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

 

 

електронне Інформаційних 

систем і 

технологій 

«Економічна 

кібернетика» 

листопад 30 



39. Інформаційні 

системи і технології 

обліку  та аудиту 

Одноволик В. І. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Інформаційних 

систем і 

технологій 

«Облік та аудит» жовтень 30 

40. Управлінські 

інформаційні 

системи в аналізі та 

аудиті 

Одноволик В. І. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Інформаційних 

систем і 

технологій 

«Облік та аудит» жовтень 30 

41. Інформаційні 

ситсеми в управлінні 

зовнішньоекономічн

ою діяльністю 

Одноволик В. І. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Інформаційних 

систем і 

технологій 

«Менеджмент 

зовнішньоекономічн

ої діяльності» 

жовтень 30 

42. Інтернет-технології Пашковська А. Ю. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Інформаційних 

систем і 

технологій 

«Економічна 

кібернетика» 

листопад 30 

43. Фінансова 

статистика 

Потапова М. Ю. Методичні 

рекомендації 

 

електронне Кафедра 

статистики 

«Прикладна 

статистика» 

грудень 

 

60 

44. Навчально-

методичний посібник 

для самостійного 

вивчення дисципліни 

“Національна та 

регіональна 

економіка» 

Луньова Г. М. Навчально-

методичний 

посібник 

електронне Фундаментальни

х економічних 

дисциплін 

«Економічна 

кібернетика», 

«Прикладна 

статистика», 

«Фінанси і кредит», 

«Облік і аудит», 

«Менеджмент» 

листопад 120 

45. Соціальна 

Відповідальність 

 

Горбань О. В., 

Чиж Б.І. 

Навчальна 

програма 

електронне Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Для всіх 

спеціальностей 

листопад 40 

46. Економічна культура 

та професійна етика 

Черушева Г. Б. Навчальна 

програма 

електронне Філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Для всіх 

спеціальностей 

листопад 45 



 


