План
наукових, навчально-методичних та інших видань
Національної академії статистики, обліку та аудиту
на 2017 - 2018 навчальний рік
(в друкованій та електронній формах)
№

Назва видання

з/п

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

Кіль
кість
сторі
нок

Загальноакадемічні періодичні видання
1.

Статистика України

2.

Науковий вісник
Національної академії
статистики, обліку та
аудиту
Бухгалтерський облік,
аналіз та аудит: проблеми
теорії, методології,
організації
Прикладна статистика:
проблеми теорії та
практики

3.

4.

Науковоінформаційний
журнал
Збірник наукових
праць

друковане

редакційна
колегія

Загальноакадемічне
видання

щоквартально

100

друковане

редакційна
колегія

Загальноакадемічне
видання

щоквартально

100

Збірник наукових
праць

друковане

редакційна
колегія

Загальноакадемічне
видання

грудень 2017, № 2 (19),
червень 2018 р., № 1 (20),

200

Збірник наукових
праць

друковане

редакційна
колегія

Загальноакадемічне
видання

травень 2018 р.

200

Для всіх
спеціальностей

вересень 2017 р.

200

Збірники тез та доповідей
5.

Четверта науковопрактична конференція
«Стратегія розвитку
України: економічний та
гуманітарний виміри»

Збірник тез
доповідей

друковане

кафедра фінансів,
банківської
страви та
страхування

присвячена пам'яті
першого ректора НАСОА,
доктора економічних наук,
професора І.І. Пилипенка
6.

7.

8.
ч

9.

«Система державної
статистики в
Україніхучасний стан,
проблеми, перспективи»:
XIV Міжнародна науково
- практична конференція з
нагоди Дня працівників
статистики
Бізнес-аналітика в
управлінні зовнішньо
економічною діяльністю.
V Міжнародна науковопрактична конференція
Розвиток системи обліку,
аналізу та аудиту: теорія,
методологія, організація.
XV Всеукраїнська наукова
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,
мето-дологія, організація.
XV Всеукраїнська наукова
конференція, присвячена
пам’яті д.е.н., заслуженого
діяча науки і техніки
України О.С. Бородкіна

Збірник тез
доповідей

друковане

кафедра
статистики

Збірник тез
доповідей

друковане

Збірник тез
доповідей

Збірник тез
доповідей

Для всіх
спеціальностей

листопад

200

кафедра
менеджменту
зовнішньоеконо
мічної діяльності

березень 2018 р.

150

друковане

кафедра
бухгалтерського
обліку

лютий 2018 р.

270

друковане

кафедра
бухгалтерського.
обліку

лютий 2018 р.

240

листопад 2017 р.

22

листопад 2017 р.

23

Наукові, навчально-методичні та інші видання кас >едр
10.

11.

Методичні вказівки для
вивчення дисципліни
"Корпоративні
інформаційні системи"
Методичні вказівки до
самостійної роботи з

Єршова О.Л.

Методичні
рекомендації

електронна

кафедра
інформаційних
технологій

Єршова О.Л.

Методичні
вказівки

електронне

кафедра
інформаційних

спеціальність
«Економічна
кібернетика» на
рівень магістра
спеціальність
«Економічна

2

12.

13.

дисципліни "Корпоративні
інформаційні системи"
Програма навчальної
практики для студентів І
курсу економічних
спеціальностей денної
форми навчання
Методичні вказівки для
вивчення дисципліни
"Системи прийняття
рішень"

технологій
Єршова О.Л.,
Козлов В.В.,
Пашковська А.Ю

Методичні
вказівки для
самостійної роботи
студентів

електронне

кафедра
інформаційних
технологій

Томашевська Т.В.

Методичні
вказівки

електронне

кафедра
інформаційних
технологій

кібернетика» на
рівень магістра
Для студентів усіх
економічних
спеціальностей
НАСОА

березень 2018 р.

12

спеціальність
«Економічна
кібернетика» на
рівень бакалавра
6.030502
спеціальність
«Економічна
кібернетика»
на
рівень
бакалавра
6.030502
спеціальність
«Економічна
кібернетика»
на
рівень
бакалавра
6.030502
бухгалтерський
облік

грудень 2017 р.

24

грудень 2017 р.

24

березень 2018 р.

28

лютий 2018 р.

30

14.

Методичні вказівки до
самостійної роботи з
дисципліни "Системи
прийняття рішень»

Томашевська Т.В.

Методичні
вказівки

електронне

кафедра
інформаційних
технологій

15.

Методичні вказівки для
вивчення дисципліни
"Інформаційний бізнес"

Томашевська Т.В.

Методичні
вказівки

електронне

кафедра
інформаційних
технологій

Методичні вказівки до
виконання контрольної
роботи для студентів
заочно-дистанційного
факультету з дисципліни
"Інформаційні системи і
технології в обліку та
аудиті»
Методичні вказівки для
вивчення
дисципліни
"Інформаційні системи і
технології в обліку та
аудиті»
Методичні вказівки для
вивчення дисципліни
"Управлінські
інформаційні системи в
обліку та оподаткуванні

Одноволик В.І.

Методичні
вказівки

електронне

кафедра
інформаційних
технологій

Одноволик В.І.

Методичні
вказівки

електронне

кафедра
інформаційних
технологій

бухгалтерський
облік

лютий 2018 р.

20

Одноволик В.І.

Методичні
вказівки

електронне

кафедра
інформаційних
технологій

бухгалтерський
облік

лютий 2018 р.

20

V

16.

17.

18.

з

19.

20.

21.

Методичні вказівки до
виконання
контрольної
роботи
для
студентів
заочно-дистанційного
факультету з дисципліни
"Управлінські
інформаційні системи в
обліку та оподаткуванні»
Офіційна статистика в
системі національної
інформаційної безпеки
Методичні вказівки до
виконання курсової
роботи з дисципліни
«Основи економічної
науки»

Одноволик В.І.

Методичні
вказівки

електронне

кафедра
інформаційних
технологій

бухгалтерський
облік

лютий 2018 р.

20

Осауленко О.Г.

Монографія

друковане

Осауленко О.Г.

Для всіх
спеціальностей

жовтень 2017 р.

360

Гулевич О.Ю.,
Тарасенко А.Г.

Методичні
вказівки

електронне

Гулевич О.Ю.,
Тарасенко А.Г.

071 «Облік і
оподаткування»
072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»,
073 «Менеджмент»,
051 «Економіка»,
спеціалізація
«Прикладна
статистика та бізнес
аналітика».
051 «Економіка»,
спеціалізація
«Моделювання в
бізнес процесі»

ч

22.

Методичні вказівки та
тематика контрольних
робіт для студентів
заочної форми навчання з
дисципліни
«Макроекономіка».

Єрчик Н.Д.

Методичні
вказівки

електронне

Єрчик Н.Д.

071 «Облік і
оподаткування»
072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»,
073 «Менеджмент»,
051 «Економіка»,
спеціалізація
«Прикладна
статистика та бізнес
аналітика».
051 «Економіка»,
спеціалізація
«Моделювання в
бізнес процесі»

квітень 2018 р.

травень 2018 р.

4

23.

Методичні вказівки та
тематика контрольних
робіт для студентів
заочної форми навчання з
дисципліни «Національна
економіка».

Срчик Н.Д.

Методичні
вказівки

електронне

Єрчик Н.Д.

24.

Державні
фінанси
та
міжбюджетні відносини

Бондарук Т.Г.,
Лунша I.O.

Навчальний
посібник

друковане

Бондарук Т.Г.

25.

Гроші
та
Навчальний
Практикум.

Бондарук Т.Г.,
1гнатова I.C.,
Мельничук 1.0.

Навчальний
посібник.
Практикум

друковане

Бондарук Т.Г.,
Ігнатова І.С.,
Мельничук І.О.

ч

кредит.
посібник.

071 «Облік і
оподаткування»
072 «Фінанси,
банківська справа та
страхування»,
073 «Менеджмент»,
051 «Економіка»,
спеціалізація
«Прикладна
статистика та бізнес
аналітика».
051 «Економіка»,
спеціалізація
«Моделювання в
бізнес процесі»
фінанси, банківська
справа та
страхування
фінанси, банківська
справа та
страхування,
облік і аудит
облік та
оподаткування
заочної та
дистанційної форм
навчання

травень 2018 р.

вересень 2017 р.

114

червень 2018 р.

480 с.

квітень 2018 р.

180 с.

26.

Методичні рекомендації
до написання дипломної
роботи спеціаліста
(спеціальність 7.03050901
«Облік і аудит»

Теловата М.Т.,
Пантелеев В.П.,
Малюга Н.М.,
Петраковська О.В.

Методичні
рекомендації
(доповненні,
змінені)

електронне

Теловата М.Т.,
Петраковська О.В.

27.

Методичні рекомендації
для написання та захисту
магістерської роботи за
програмою: «Облік та
оподаткування в
управлінні
Робочий зошит для
аудиторних та практичних
занять із курсу «Облік і
звітність в оподаткуванні»

Теловата М.Т.,
Малюга Н.М.,
Пантелеев В.П.,
Петраковська О.В.,
Курило Г.М.,
Юрченко O.A.
Юрченко O.A.

Методичні
рекомендації
(згідно нових змін
нормативноправової бази)

електронне

Теловата М.Т.,
ПетраковськаО.В

облік та
оподаткування
денної, заочної та
дистанційної форм
навчання

жовтень 2017р.

130

Навчальнометодичний
посібник(друге
доповнене
видання)

друковане

Юрченко O.A.

облік та
оподаткування
денної, заочної та
дистанційної форм
навчання

листопад 2017р.

211

28.

5

29.

Методичні рекомендації
для написання курсової
роботи з дисципліни
«Фінансовий облік» для
бакалаврів (спеціальність
6.030509 «Облік і аудит»)

Теловата М.Т.,
Пилипенко O.I.,
Курило Г.М.

Методичні
рекомендації

електронне

Теловата М.Т.,
Пилипенко O.I.,
Курило Г.М.

облік та
оподаткування
денної, заочної та
дистанційної форм
навчання

грудень 2017р.

75

ЗО.

Методичні рекомендації
для проходження
виробничої практики для
студентів (спеціальності
6.030509 «Облік і аудит»
Робочий
зошит
для
практичних
робіт
з
«Обліку та звітності в
оподаткуванні»

Теловата М.Т.,
Курило Г.М.,
Юрченко O.A.

Методичні
рекомендації

електронне

Теловата М.Т.,
КурилоГ.М.,
Юрченко O.A.

облік та
оподаткування
денної, заочної
форм навчання

грудень 2017 р.

65

Юрченко О.А

Навчальний
посібник

друковане

Юрченко О.А

грудень 2017р.

119

Робочий
зошит
3
дисципліни «Облік оплати
праці» для практичних
завдань
для
студентів
(спеціальності
6.030509
«Облік і аудит»)

Теловата М.Т.,
Юрченко O.A.

Навчальний
посібник
(друге доповнене
зі змінами
видання)

друковане

Теловата М.Т.
Юрченко О.А.

облік та
оподаткування
денної, заочної та
дистанційної форм
навчання
облік та
оподаткування
денної, заочної та
дистанційної форм
навчання

січень 2018 р.

207

33.

Методика
викладання
облікових дисциплін
у
ВНЗ

Теловата М.Т.

Навчальний
посібник

друковане

Теловата М.Т.

облік та
оподаткування
денної, заочної та
дистанційної форм
навчання

листопад 2017р.

317

34.

Облік оплати праці

Теловата М.Т.,
Юрченко O.A.

Навчальний
посібник

друковане

Теловата М.Т.
Юрченко О.А.

облік та
оподаткування
денної, заочної та
дистанційної форм
навчання

листопад 2017 р.

240

облік та
оподаткування
денної, заочної та
дистанційної форм
навчання

грудень 2017 р.

445

31.

32.

ч

•

35.

Фінансовий облік» у
схемах і таблицях

Теловата М.Т.,
Петраковська О.В.,
Юрченко O.A.

Навчальний
посібник

друковане

Теловата
М.Т.,
Петраковська
О.В.,
Юрченко О.А.

6

36.

Наступність у професійній
підготовці майбутніх
фахівців економічної
галузі в Україні

Теловата М.Т.

Монографія

друковане

Теловата М.Т.

для аспірантів,
докторантів,
викладачів
здобувачів

травень 2018 р.

520

37.

Облік і звітність в
оподаткуванні

Теловата М.Т.,
Пантелеев В.П.,
Юрченко O.A.

Навчальний
посібник

друковане

Теловата М.Т.
Пантелеев В.П.
Юрченко O.A.

облік та
оподаткування
денної, заочної та
дистанційної форм
навчання

червень 2018 р.

350

38.

Облік, звітність та
оподаткування у часі
економічної теорії

Пантелеев В.П.

Монографія

Друковане

Пантелеев В.П.

для аспірантів,
докторантів,
викладачів
здобувачів

червень 2018 р.

420

39.

Облік у банках

Петраковська О.В.

Навчальний
посібник

Друковане

Петраковська О.В.

червень 2018 р.

287

40.

Державний
контроль

Новіченко JI.C.,
Щирська О.В.

Навчальний
посібник

друковане

червень 2018 р

160

41.

Документування системи
контролю
якості
аудиторських послуг в
контексті
зовнішніх
перевірок
Аудит:
просто
про
актуальне

Корінько М.Д.,
Проскуріна Н.М.,
Рубітель О.Ю.,
Кушнір Є.О..

Навчальний
посібник

друковане

6.030509 «Облік і
аудит», 6.030508
«Фінанси
та
кредит»
«Облік і аудит»,

облік та
оподаткування
денної, заочної та
дистанційної форм
навчання
кафедра аудиту

Корінько М.Д.,
Проскуріна Н.М.,
Рубітель О.Ю.,
Кушнір Є.О.

квітень 2018 р.

400

Шульга C.B.

Навчальний
посібник

друковане

кафедра аудиту

травень 2018 р.

170

Методичні рекомендації
до підготовки Звіту 3
виробничої практики для
студентів, які навчаються
за магістерськими
програмами «Облік і
аудит в системі
управління» та
«Фінансова аналітика в
системі управління»

Викладачі
аудиту

Навчальний
посібник

електронне

кафедра аудиту

грудень 2017 р.

50-100

42.

43.

фінансовий

кафедри

«Облік і аудит»,
«Фінанси
та
кредит»
«Облік і аудит»
•

7

друковане

Гринчак H.A.

До вивчення
програми МВА

травень 2018 р.

200

Кадієвський В. А.

Навчальнометодичний
посібник
Конспект лекцій

електронне

Кадієвський В ,А.

економічна
кібернетика

травень 2018 р.

20

Семяновський В.М.

Конспект лекцій

електронне

Семяновський В.М.

економічна
кібернетика

травень 2018 р.

30

«Оптимізаційні методи та
моделі»

Кисельов К.Ю.

Конспект лекцій

електронне

Кисельов К.Ю.

економічна
кібернетика

травень 2018 р.

20

48.

Методичні рекомендації
та завдання до самостійної
роботи студентів І-ІІІ
курсів економічних
спеціальн. з німецької
мови

Г орюнова М.М.

Методичні
рекомендації

електронне

Горюнова М.М.

лютий 2018 р.

49.

Практикум з граматики
англійської мови.
Частина І

Загородня О.Ф.
Волох С. В.

Практикум

друковане

Загородня О.Ф.
Волох С. В.

50.

Навчально-методичний
посібник спеціальності
«Менеджмент»

Погорєлова Т.Ф.

Посібник

електронне

Погорєлова Т.Ф.

менеджмент
фінанси і кредит,
облік і аудит,
економічна
кібернетика,
прикладна
статистика
менеджмент
фінанси і кредит,
облік і аудит,
економічна
кібернетика,
прикладна
статистика
менеджмент

44.

Стратегічне, оперативне та
корпоративне управління

Гринчак H.A.

45.

«Математичні методи в
економічних
дослідженнях»
«Моделювання системних
характеристик в
економіці»

47.

46.

квітень 2018

травень 2018
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