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4. Прикладна 

статистика: проблеми 

теорії та практики 

 Збірник 

наукових праць 

друковане редакційна 

колегія 

Загальноакаде-

мічне видання 

травень , 200 

Збірники тез та доповідей 

5. Бізнес-аналітика в 

управлінні зовнішньо-

економічною 

діяльністю. IV Міжна- 

родна науково-прак-

тична конференція 

 Збірник тез 

доповідей 

друковане Кафедра 

менеджменту 

зовнішньоеко-

номічної 

діяльності 

 лютий 150 

6. Розвиток системи 

обліку, аналізу та 

аудиту: теорія, 

методологія, організа-

ція. XV Всеукраїнська 

наукова студентська 

конференція, присвя-

чена пам’яті д.е.н., 

заслуженого діяча 

науки і техніки Украї-

ни О.С. Бородкіна  

 Збірник тез 

доповідей 

друковане Кафедра 

бухгалтерсь-

кого обліку 

 лютий 270 

7. Розвиток системи 

обліку, аналізу та 

аудиту: теорія, мето-

дологія, організація. 

XV Всеукраїнська 

наукова конференція, 

присвячена пам’яті 

д.е.н., заслуженого 

діяча науки і техніки 

України О.С. Бород-

кіна 

 Збірник тез 

доповідей 

друковане Кафедра 

бухгалтерсь-

кого обліку 

 лютий 240 

Наукові, навчально-методичні та інші видання кафедри інформаційних систем і технологій 

8. Корпоративні 

інформаційні системи 

Єршова О.Л. Методичні 

вказівки для 

електронне Кафедра 

інформацій-

Економіка, 5 курс 

магістри 

березень   
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самостійної 

роботи 

студентів 

них систем і 

технологій 

9. Корпоративні 

інформаційні системи 

Єршова О.Л. Методичні 

вказівки для 

вивчення 

дисципліни 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка,  

5 курс, магістри 

березень   

10. Технології створення 

програмних та 

інтелектуальних 

систем 

Єршова О.Л. Методичні 

вказівки для 

самостійної ро-

боти студентів 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка,  

5 курс, магістри 

травень   

11. Методичні вказівки 

для проведення прак-

тики для студентів 

економічних спеці-

альностей після 1 

курсу 

Єршова О.Л., 

Пашковська А.Ю. 

Методичні 

вказівки 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Для всіх 

спеціальностей,  

1 курс 

cічень   

12. Методичні вказівки 

до виконання конт-

рольної роботи для 

студентів заочно-

дистанційного 

факультету з дисцип-

ліни "Інформаційні 

системи і технології у 

фінансах" 

Сіницький М.Є. Методичні 

вказівки 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Фінанси лютий   

13. Методичні вказівки 

до самостійної роботи 

з дисципліни "Інфор-

маційні системи і 

технології у фінансах" 

Сіницький М.Є. Методичні 

вказівки 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Фінанси лютий   

14. Методичні вказівки 

до виконання конт-

рольної роботи для 

студентів заочно-

дистанційного 

Сіницький М.Є. Методичні 

вказівки 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Прикладна 

статистика 

лютий  31 
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факультету з дисцип-

ліни "Інформаційні 

системи і технології у 

статистиці" 

15. Методичні вказівки 

до виконання конт-

рольної роботи для 

студентів заочно-

дистанційного фа-

культету з дисцип-

ліни "Електронна 

комерція" 

Сіницький М.Є. Методичні 

вказівки 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Фінанси лютий  36 

16. Методичні вказівки 

для вивчення дисцип-

ліни "Системи 

прийняття рішень" 

Томашевська Т.В. Методичні 

вказівки 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економічна 

кібернетика,  

бакалаври 

6.030502 

лютий  24 

17. Методичні вказівки 

до самостійної роботи 

з дисципліни "Систе-

ми прийняття рішень" 

Томашевська Т.В. Методичні 

вказівки 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економічна 

кібернетика, 

бакалаври 

6.030502 

лютий  24 

18. Методичні вказівки 

для вивчення дисцип-

ліни "Інформаційний 

бізнес" 

Томашевська Т.В. Методичні 

вказівки 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економічна 

кібернетика, 

бакалаври 

6.030502 

квітень  28 

19. Методичні вказівки 

до самостійної роботи 

з дисципліни "Інфор-

маційний бізнес" 

Томашевська Т.В. Методичні 

вказівки 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економічна 

кібернетика, 

бакалаври 

6.030502 

квітень  28 

20.  Інформаційний 

менеджмент 

Козлов В.В. Методичні 

вказівки 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 5 курс 

магістри 

лютий   

21. Управління 

проектами 

інформатизації 

Козлов В.В. Методичні 

вказівки для са-

мостійної ро-

боти студентів 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 4 курс 

бакалаври ЕК 

лютий   



 5 

22. Управління 

проектами в 

міжнародному 

менеджменті 

Козлов В.В. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 5 

курс, магістри, 

спеціалісти 

(менеджмент) 

березень   

23. Інформаційні 

технології в економіці 

Козлов В.В. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 2 курс 

бакалаври 

червень.  

24. Інформатика Козлов В.В. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 1 курс 

бакалаври 

березень   

25. Інформатика і 

комп’ютерна техніка 

Козлов В.В. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, друге 

вище 

червень   

26. Інформаційні системи 

і технології 

 Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Менеджмент червень   

27. Інформатика Модулі 

І, ІІ 

Козлов В.В. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 3 курс 

бакалаври 

(заочне) 

квітень   

28. Економічна 

інформатика 

Козлов В.В. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 2 курс 

бакалаври 

(заочне), (друге 

вище) 

квітень   
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29. Інформаційний 

менеджмент 

Козлов В.В. Навчальний 

посібник. 

Практикум 

друковане Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

 

Економіка, 5 курс 

магістри 

травень   

30. Інформаційний 

менеджмент 

Козлов В.В. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 5 курс 

магістри 

лютий   

31. Інформаційні системи 

і технології обліку  та 

аудиту 

Одноволик В.І. Методичні 

вказівки для 

вивчення 

дисципліни 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 4 курс 

бакалаври 

травень   

32. Інформаційні системи 

і технології обліку  та 

аудиту 

Одноволик В.І. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 4 курс 

бакалаври 

травень   

33. Управлінські 

інформаційні системи 

в аналізі та аудиті 

Одноволик В.І. Методичні 

вказівки для 

вивчення 

дисципліни 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 5 курс 

магістри 

травень   

34. Управлінські 

інформаційні системи 

в аналізі та аудиті 

Одноволик В.І. Методичні 

вказівки для 

самостійної 

роботи 

студентів 

 

 

 

електронне Кафедра 

інформацій-

них систем і 

технологій 

Економіка, 5 курс 

магістри 

травень   

Кафедра економіки підприємств 

35. Методичні вказівки 

до вивчення дисцип-

ліни «Економіка і 

фінанси підприєм- 

Коваль О.Т. Методичні 

рекомендації 

електронне Кафедра 

економіки 

підприємств 

Менеджмент 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

березень  26 
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ства» і завдання для 

контрольних робіт 

студентам денної та 

заочної  форми 

навчання спеціаль-

ність 6. 030601 

«Менеджмент»   

36. Методичні рекомен-

дації та завдання до 

самостійної роботи 

для студентів еконо-

мічних спеціальнос-

тей денної форми 

навчання з дисциплін 

інноваційний розви-

ток підприємства 

Попов В.Ю. Методичні 

рекомендації 

електронне Кафедра 

економіки 

підприємств 

Облік і аудит, 

Фінанси і кредит, 

Прикладна 

статистика, 

Економічна 

кібернетика 

квітень  84 

37. Методичні рекомен-

дації та завдання до 

контрольних робіт 

для студентів еконо-

мічних спеціальнос-

тей заочної форми 

навчання з дисциплін 

інноваційний роз-

виток підприємства 

Попов В.Ю. Методичні 

рекомендації 

електронне Кафедра 

економіки 

підприємств 

Облік і аудит, 

Фінанси і кредит, 

Прикладна 

статистика, 

Економічна 

кібернетика 

квітень  48 

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

38. Історія державності та 

культури України 

Горбань О.В. навчальна 

програма 

електронне Кафедра 

філософії та 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

для всіх 

спеціальностей 

березень  30 

Кафедра фінансів 

39. Методичні 

рекомендації для 

самостійна роботи 

студентів з  дисцип-

Бондарук Т.Г. Методичні 

рекомендації 

електронне  Кафедра 

фінансів 

Фінанси і кредит березень  35 
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ліни «Місцеві фінан-

си» 

40. Інфраструктура 

фінансового ринку 

Колупаєв Ю.Б. Методичні 

рекомендації до 

вивчення 

дисципліни 

електронне Кафедра 

фінансів 

Фінанси і кредит січень – лютий  30 

41. Методичні 

рекомендації для 

самостійна роботи 

студентів з  дисцип-

ліни «Центральний 

банк та грошово-

кредитна політика» 

Мельничук Н.Ю. Методичні 

рекомендації 

електронне 

видання 

Кафедра 

фінансів 

Фінанси і кредит травень  40 

42. Міжнародні фінанси 

та маркетинг для 

бізнесу 

Липова Т.В. монографія друковане  Кафедра 

фінансів 

Фінанси і кредит червень 250  

43. Методичні рекомен-

дації для самостійна 

роботи студентів з  

дисципліни «Страхо-

вий менеджмент» 

Залюбовська С.С. Методичні 

рекомендації 

електронне  Кафедра 

фінансів 

Фінанси і кредит березень  35 с. 

Кафедра бухгалтерського обліку 

44. Методичні вказівки 

до написання 

дипломної роботи 

спеціаліста для 

студентів спеціаль-

ності 7.03050901  

«Облік і аудит» 

 (друге видання) 

Теловата М.Т., 

Корінько М.Д., 

Малюга Н.М. 

Пантелеєв В.П., 

Петраковсь- 

ка О.В. 

Методичні 

рекомендації  

електронне Кафедра 

бухгалтерсько

го обліку 

Облік і аудит 

 

лютий 115 

 

45. Магістерська робота: 

методика підготовки, 

написання та захисту 

для студентів спеці-

альності 8.03050901 

«Облік і аудит» по 

Теловата М.Т., 

Малюга Н.М., 

Пантелеєв В.П., 

Петраковсь- 

ка О.В.,  

Курило Г.М.,  

Методичні 

рекомендації 

електронне Кафедра 

бухгалтерсько

го обліку 

Облік і аудит лютий 130 
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магістерській прог-

рамі «Облік і 

оподаткування в 

управлінні підприєм-

ницькою діяльністю» 

Юрченко О.А 

 

 

46. Методичні 

рекомендації для 

написання курсової 

роботи з дисципліни 

«Фінансовий облік» 

6.030509 «Облік і 

аудит» 

Теловата М.Т., 

Пилипенко О.І., 

Курило Г.М. 

Методичні 

рекомендації 

електронне Кафедра 

бухгалтерсько

го обліку 

Облік і аудит січень  30 

47. Навчальний посібник 

«Облік і звітність в 

оподаткуванні» 

Теловата М.Т., 

Юрченко О.А. 

Навчальний 

посібник 

друковане Кафедра 

бухгалтерсько

го обліку 

Облік і аудит квітень  210 

48. Робочий зошит  

«Облік і звітність в 

оподаткуванні» 

(друге видання) 

Теловата М.Т., 

Юрченко О.А. 

Робочий зошит друковане Кафедра 

бухгалтерсько

го обліку 

Облік і аудит квітень  150 

49. Робочий зошит з 

дисципліни 

«Облік оплати праці» 

Теловата М.Т., 

Юрченко О.А. 

Робочий зошит друковане Кафедра 

бухгалтерсько

го обліку 

Облік і аудит лютий  120 

Кафедра аудиту 

50. Магістерська робота: 

методика підготовки, 

написання та захисту 

Корінько М.Д., 

Пантелеєв В.П., 

Корінько О.М., 

Кушнір Є.О. 

Методичні 

рекомендації 

електронне Кафедра 

аудиту 

Облік і аудит січень -лютий 120 

51. Документування 

системи контролю 

якості аудиторських 

послуг в контексті 

зовнішніх перевірок 

Корінько М.Д., 

Проскуріна Н.М., 

Рубітель О.Ю. 

Навчальний 

посібник 

друковане Кафедра 

аудиту 

Облік і аудит травень  400 

52. Аудит: просто про 

актуальне 

Шульга С.В. Навчальний 

посібник 

 

друковане Кафедра 

аудиту 

Облік і аудит травень  170 
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Кафедра економічної кібернетики 

53. Методичні рекомен-

дації з дисципліни 

"Дослідження 

операцій" 

Кисельов К.Ю. Оновлення 

методичних 

рекомендацій 

електронне Кафедра 

економічної 

кібернетики 

 квітень 50 

54. Безпека населення 

України в умовах 

проведення АТО 

Гайдай А.Ф. Методичні 

рекомендації 

електронне Кафедра 

економічної 

кібернетики 

 травень 10 

Кафедра теорії бухгалтерського обліку 

55. Бухгалтерський облік: 

зошит для прак-

тичних занять і 

самостійної роботи 

Малюга Н.М., 

Пархоменко В.М. 

Зошит друковане Кафедра  

теорії бухгал-

терського 

обліку 

Облік і аудит лютий  

 

80 

56. Методичні вказівки 

до вивчення дис.-

ципліни «Бухгал-

терський облік в 

управлінні підприєм-

ством » 

Цвєткова Н.М. Методичні 

вказівки 

електронне Кафедра  

теорії бухгал-

терського 

обліку 

Облік і аудит травень  130 

57. Вступ спеціальності 

«Облік і оподатку-

вання»: зошит для 

практичних занять і 

самостійної роботи 

Малюга Н.М., 

Пархоменко В.М. 

Зошит друковане Кафедра  

теорії бухгал-

терського 

обліку 

Облік і аудит квітень  40 

Кафедра європейських мов 

58. Методичні рекомен-

дації та завдання до 

самостійної роботи 

для студентів еконо-

мічних спеціальнос-

тей з дисципліни 

«Іноземна мова 

(німецька)» 

 

Горюнова М.М. 

 

Методичні 

рекомендації 

електронне Кафедра 

європейських 

мов 

Фінанси і кредит,  

облік і аудит, 

економічна 

кібернетика, 

прикладна 

статистика, 

менеджмент 

 

лютий  
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