
Наявність методичних розробок для проведення лабораторних, 

семінарських і практичних занять 
Назва 

дисципліни 
Методрозробка (автор, назва, місце і рік видання) 

Аналіз 

господарської 

діяльності 

Єгорова О. В. Робочий зошит з дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності»: [методичний посібник для практичних занять та 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної та заочної форм 

навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» 

(4-те видання, доповнене та перероблене)] // О. В. Єгорова – Полтава : 

ФОП Крюков Ю.С., 2015. – 66 с. 

Аналіз 

господарської 

діяльності 

аграрних 

підприємств 

Єгорова О. В. Аналіз господарської діяльності аграрних підприємств: 

[Методичні рекомендації для практичних занять для студентів ОКР 

«Бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 

0306 «Менеджмент і адміністрування»] / О. В. Єгорова. - Полтава: РВВ 

ПДАА, 2014. - 23 с. 

Економічний 

аналіз 

Єгорова О. В. Робочий зошит з дисципліни «Економічний аналіз»: 

[методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи 

студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 

6.030508 «Фінанси і кредит» ОКР «Бакалавр» (7-мє видання, доповнене 

та перероблене)] // О. В. Єгорова – Полтава : ПДАА, 2016. – 69 с. 

Теорія еконо-

мічного аналізу 

Єгорова О. В. Теорія економічного аналізу: [Методичні рекомендації 

для практичних занять та самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр» 

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво»] / О. В. Єгорова, Ж. А. Кононенко. - 

Полтава: РВВ ПДАА, 2014. - 64 с. 

Статистика 

Дорогань-Писаренко Л. О. Статистика: методичні вказівки для 

практичних занять і самостійної роботи за кредитно-модульною 

системою для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання 

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 

6.030601 «Менедщжмент» / Л. О. Дорогань-Писаренко,  О. В. Єгорова, 

А. І. Рудич. - Полтава: РВВ ПДАА, 2013. - 66 с. 

Фінансовий 

аналіз 

Тютюнник Ю. М., Дорошенко А. П. Методичні рекомендації для 

проведення лабораторних занять з дисципліни «Фі-нансовий аналіз». – 

3-тє видання, змінене і доповнене (для студентів денної форми 

навчання спеціальності «Облік і аудит» (ОКР «Магістр» і «Спеціаліст») 

та напряму підго-товки «Фінанси і кредит» (ОКР «Бакалавр»)). – 

Полтава : ПДАА, 2015. – 67 с. 

Політична 

економія 

Дорошенко А.П. Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної 

роботи з дисципліни «Політична економія» для студентів галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво» / А.П.Дорошенко. – Полтава, 

ПДАА, 2013. – 43 с., 10 примірників 

Економічна 

теорія 

Дорошенко А. П. Методичні рекомендації до виконання контрольних 

робіт з дисципліни «Економічна теорія»  

(іспит) для студентів галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування 

напряму підготовки 6.030601  

менеджмент  заочної форми навчання. – Полтава : ПДАА, 2014. – 24 с. 

Економічна 

теорія 

Курилко В.О. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт 

з дисципліни «Економічна теорія» для студентів заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.090101  «Агрономія» та 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» / В. О. Курилко. – Полтава : ПДАА, 2014. – 17 с. 



Економічна 

теорія 

Курилко В.О. Методичні рекомендації щодо організації самостійної 

роботи з дисципліни «Економічна теорія» для студентів напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / В.О.Курилко, - 

Полтава: ПДАА. – 75 с. 

Історія 

економіки та 

економічної 

думки 

К.е.н. Литвин О.Ю., Шамота Ю.Ю. Методичні рекомендації для 

проведення семінарських занять  з дисципліни «Історія економіки та 

економічної думки» для студентів денної, заочної та екстернатної форм 

навчання ОКР «Бакалавр» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і 

аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка 

підприємства», Полтава, 2013 р. 

Макроекономіка 

Чіп Л.О. Робочий зошит з дисципліни «Макроекономіка»:: [методичний 

посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів заочної та 

екстернатної форм навчання ОКР «Бакалавр»] напряму підготовки 6.030509 

«Облік і аудит» – Полтава. – 2015. – 35 с. 

Мікроекономіка 

Чіп Л.О. Робочий зошит з дисципліни «Мікроекономіка»:: [методичний 

посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів заочної та 

екстернатної форм навчання ОКР «Бакалавр»] напряму підготовки 6.030509 

«Облік і аудит» – Полтава. – 2015. – 24 с. 

Макроекономіка 

Чіп Л.О. Макроекономіка: [Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка» для студентів 

заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.030508 

«Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»] – 

Полтава:РВВ ПДАА, 2014. _30 с. 

Мікроекономіка 

Чіп Л.О. Мікроекономіка: [Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» для студентів 

заочної форми навчання ОКР «Бакалавр» напрямку підготовки 6.030508 

«Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»] – 

Полтава:РВВ ПДАА, 2014. 33 с. 

Макроекономіка 

Методичні рекомендації для семінарських занять з дисципліни 

“Макроекономіка” для студентів напрямків підготовки 0305 “Економіка 

та підприємництво” 0306 “Менеджмент” /  Шупик І.І., Песцова О.С., 

Плотник О.М – Полтава: ПДАА, 2008. – 55 с. 

 

Мікроекономіка 

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять  з 

дисципліни “Мікроекономіка” студентів очної форми навчання галузі 

знань – 0305  Економіка та підприємництво” напряму підготовки 

6.030504 “Економіка підприємства” / Песцова-Світалка О. С. – Полтава: 

ПДАА, 2010. – 50 с. 

Макроекономіка 

Методичні рекомендації для  індивідуальної роботи з дисципліни 

“Макроекономіка” для студентів галузі знань 0305 “Економіка та 

підприємництво” напрямів підготовки 6.030504 „Економіка 

підприємства” та 6.030508  „Фінанси і кредит” / Шупик І.І., Песцова-

Світалка О. С. – Полтава: ПДАА, 2010. – 68 с. 

Макроекономіка 

Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню 

з дисципліни «Макроекономіка» [для студ. денної та заочної форми 

навчання напрямів підготовки 6.030509 “Облік і аудит” (інтегровані) та 

6.030508  „Фінанси і кредит” (інтегровані)] / О. С.  Песцова-Світалка, 

І.І. Шупик.  – Полтава: ПДАА, 2013. – 56 с. 

Макроекономіка 

Методичні рекомендації для  індивідуальної роботи з дисципліни 

“Макроекономіка” для студентів [для студ. денної та заочної форми 

навчання напрямів підготовки 6.030509 “Облік і аудит” (інтегровані) та 

6.030508  „Фінанси і кредит” (інтегровані)] / О. С.  Песцова-Світалка, 



І.І. Шупик.  – Полтава: ПДАА, 2013. – 52 с. 

Мікроекономіка 

Методичні рекомендації для  проведення практичних занять за 

кредитно-модульною системою з дисципліни “Мікроекономіка” [для 

студентів очної форми навчання галузі знань 0305 “Економіка та 

підприємництво” ] / О. С.  Песцова-Світалка. – Полтава:  ПДАА, 2014. – 

с. 100  

Фінансовий 

аналіз 

Тютюнник Ю. М., Дорошенко А. П. Методичні рекомендації для 

проведення лабораторних занять з дисципліни «Фі-нансовий аналіз». – 

3-тє видання, змінене і доповнене (для студентів денної форми 

навчання спеціальності «Облік і аудит» (ОКР «Магістр» і «Спеціаліст») 

та напряму підго-товки «Фінанси і кредит» (ОКР «Бакалавр»)). – 

Полтава : ПДАА, 2015. – 67 с. 

Політична 

економія 

Дорошенко А.П. Методичні рекомендації для аудиторної та самостійної 

роботи з дисципліни «Політична економія» для студентів галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво» / А.П.Дорошенко. – Полтава, 

ПДАА, 2013. – 43 с., 10 примірників 

Економічна 

теорія 

Дорошенко А. П. Методичні рекомендації до виконання контрольних 

робіт з дисципліни «Економічна теорія»  

(іспит) для студентів галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування 

напряму підготовки 6.030601  

менеджмент  заочної форми навчання. – Полтава : ПДАА, 2014. – 24 с. 

Економічна 

теорія 

Курилко В.О. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт 

з дисципліни «Економічна теорія» для студентів заочної форми 

навчання напряму підготовки 6.090101  «Агрономія» та 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» / В. О. Курилко. – Полтава : ПДАА, 2014. – 17 с. 

Економічна 

теорія 

Курилко В.О. Методичні рекомендації щодо організації самостійної 

роботи з дисципліни «Економічна теорія» для студентів напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» / В.О.Курилко, - 

Полтава: ПДАА. – 75 с. 

Макро- 

економіка 

Шупик І.І., Песцова - Світалка О.С. Методичні рекомендації до  

проведення семінарських занять з дисципліни “Макроекономіка” –

Полтава.: РВВ ПДАА, 2013.-56с. 

Макро- 

економіка 

Шупик І.І., Песцова-Світалка О.С.Макроекономіка. Робочий зошит за 
кредитно-модульною системою навчання: [посібник для студентів 
денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030509 “Облік 
і аудит”, 6.030508 “Фінанси і кредит, ”6.030504 «Економіка 
підприємства»]. – Полтава, 2015. – 52 с. 

Макро- 

економіка 

Шупик І.І., Песцова-Світалка О.С.Макроекономіка. Робочий зошит за 

кредитно-модульною системою навчання: [посібник для студентів 

денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030509 “Облік і 

аудит”, 6.030508 “Фінанси і кредит, ”6.030504 «Економіка 

підприємства»]. Вид. 2-е.– Полтава, 2016. – 52 с. 

Трансформацій-

на економіка та 

економічна по-

літика держави 

 Самостійна робота // Шупик І.І. Трансформація економіки та економічна 

політика держави: Навч. посіб.– Полтава : РВВ ПДАА, 2012. – 156 с.( 

С.83-126)   

Трансформацій-

на економіка та 

економічна по-

літика держави 

Семінарські заняття// Шупик І.І. Трансформація економіки та економічна 
політика держави: Навч. посіб.– Полтава: РВВ ПДАА, 2012. – 156 с.( 
С.71-82) 

Курсова робота Шупик І.І, Песцова-Світалка О.С. Курсова робота з дисципліни 



з дисципліни 

«Економічна 

теорія» 

«Економічна теорія». Методичні рекомендації / За ред. Л.О. Дорогань-

Писаренко.оПолтава.: РВВ ПДАА,2016.-88с. 

 

Трансформацій-

на економіка та 

економічна по-

літика держави 

Шупик І.І. «Трансформаційна економіка та економічна політика 
держави». Робочий зошит за кредитно-модульною системою навчання:[ 
посібник для студентів напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 
«Фінанси і кредит» / І.І.Шупик. -Полтава: ПДАА, 2014.-52 с. 

Трансформацій-

на економіка та 

економічна по-

літика держави 

Шупик І.І. Проблеми трансформаційної економіки та економічної 
політики держави ( дайджест матеріалів із періодичних економічних 
видань):[ посібник для самостійної роботи студентів напрямів 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит», «Фінанси і кредит». Полтава: 
ПДАА, 2014. -56 с. 

Глобальна  

економіка 

Шупик І.І. Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх 
проведенню з дисципліни « Глобальна економіка» напрямів 
підготовки8.03050801 « Фінанси і кредит», 8.03050901 « Облік і аудит» 
/ І.І.Шупик. – Полтава.:  ПДАА, 2014.-22 с. 

Глобальна  

економіка 

Шупик І.І. Плани семінарських занять з дисципліни «Глобальна 
економіка» для студентів за напрямом підготовки 8.03050401 
«Економіка підприємства»– Полтава.: ПДАА, 2014.-22 с 

Глобальна  

економіка 

Шупик І.І. «Глобальна економіка ». Робочий зошит для самостійної 
роботи за кредитно-модульною системою навчання:[ посібник для 
студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напрямів 
підготовки : 8.03050801 « Фінанси і кредит»,8.03050901 « Облік і 
аудит», 8.03050401 «Економіка підприємства». – Полтава, 2015.-48 с. 

Глобальна  

економіка 

Шупик І.І. «Глобальна  економіка»: навч.- метод. комплекс дисципліни: 
посібник [для студентів галузі знань 0305 – Економіка та 
підприємництво] / І. І. Шупик  – Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – 136 с. 

Фінансовий 

аналіз 

Тютюнник Ю. М., Дорошенко А. П. Методичні рекоменда-ції для 

проведення лабораторних занять з дисципліни «Фі-нансовий аналіз». – 

3-тє видання, змінене і доповнене (для студентів денної форми 

навчання спеціальності «Облік і аудит» (ОКР «Магістр» і «Спеціаліст») 

та напряму підго-товки «Фінанси і кредит» (ОКР «Бакалавр»)). – 

Полтава : ПДАА, 2015. – 67 с. 

Фінансовий 

аналіз 

Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз. Збірник завдань для практичних 

занять і самостійної роботи – 2-ге видання, змінене і доповнене (для 

студентів заочної форми навчання спеціальності «Облік і аудит»). – 

Полтава : ФОП Крюков, 2015. – 77 с. 

Фінансовий 

аналіз 

Тютюнник Ю. М., Тютюнник С. В. Робочий зошит із дис-ципліни 

«Фінансовий аналіз». Методичний посібник для практичних занять і 

самостійної роботи. – 11-те видання (для здобувачів вищої освіти 

денної, заочної та екстернатної форм навчання напряму підготовки 

6.030508 «Фінанси і кредит»). – Полтава : ФОП Крюков, 2015. – 110 с. 

Фінансовий 

аналіз 

Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз. Методичний посібник для 

практичних занять і самостійної роботи. – 2-ге видання (для здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форм навчання ступенів магістр і 

спеціаліст спеціальності «Облік і аудит»). – Полтава : ФОП Крюков, 

2016. – 107 с. 
 


