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підготовки “Економіка і підприємництво” ОКР “Бакалавр” професійного 

спрямування 6.050106 “Облік і аудит” спеціалізації 6.05010603 “Державний 

фінансовий контроль” (КНТЕУ - 2006 р.); 

4. Практикум з дисципліни „Теорія економічного аналізу” для студентів напряму 

підготовки 0501 “Економіка і підприємництво" (КНТЕУ - 2006 р.); 

5. Програма та робоча програма дисципліни „Інформаційні системи і технології 

фінансового контролю” для студентів ОКР «спеціаліст» для спец. 050.10.603 

(КНТЕУ - 2007 р.); 

6. Програма та робоча програма дисципліни „Інформаційні системи і технології 

фінансового контролю” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

для спец. 050.10.603 (КНТЕУ - 2007 р.); 

7. Методичні рекомендації і завдання до лабораторних занять з дисципліни «Аналіз 

господарської діяльності» для студентів ОКР “Бакалавр”, напрям підготовки 

030509 “Облік і аудит”, професійне спрямування 03050903 “Державний фінансовий 

контроль” (КНТЕУ - 2008 р.); 

8. Робоча програма дисципліни «Теорія економічного аналізу» напрям підготовки 

030509 “Облік і аудит ” (КНТЕУ - 2009 р.); 

9. Робоча програма дисципліни «Теорія економічного аналізу» напрям підготовки 

030601 «Менеджмент» (КНТЕУ - 2009 р.); 

10. Програма та робоча програма дисципліни «Аналіз господарської діяльності» ОКР 

„бакалавр” галузь знань 0305 „Економіка і підприємництво” напрям підготовки 

030509 „Облік і аудит” професійне спрямування 03050901 „Облік і аудит в 

підприємництві” (КНТЕУ - 2010 р.); 

11. Практикум з дисципліни „Фінансовий аналіз” для студентів ОКР „бакалавр”, 

галузь знань 0305 „Економіка і підприємництво”, напрям підготовки 030508 

„фінанси і кредит” (КНТЕУ - 2010 р.); 

12. Практикум з дисципліни „Фінансовий аналіз” для студентів ОКР „магістр”, напрям 

підготовки «Економіка і підприємництво», спеціальність «Облік і аудит», 

спеціалізація «Облік і аудит у підприємництві» (КНТЕУ - 2010 р.); 

13. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів ОКР 

«бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 

030508 «Фінанси і кредит» (КНТЕУ - 2012 р.); 

14. Практикум з дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів ОКР 

«бакалавр» напрямів підготовки «Облік і аудит» та «Економічна кібернетика» 

(КНТЕУ - 2013 р.); 

15. Програма та робоча програма дисципліни «Економічний аналіз» ОКР „магістр” 

спеціальність «Фінанси і кредит» (КНТЕУ - 2013 р.); 

16. Практикум з дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів ОКР 

«бакалавр» напрямів підготовки «Міжнародна економіка» «Економіка 

підприємства» «Фінанси і кредит» (КНТЕУ - 2014 р.); 

17. Практикум з дисципліни „Фінансовий аналіз” для студентів ОКР „бакалавр”, 

напрям підготовки «Фінанси і кредит» (КНТЕУ - 2014 р.); 

18. Практикум з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів ОКР «бакалавр» 

напрямів підготовки «Міжнародна економіка» «Економіка підприємства»  

«Економічна кібернетика» «Фінанси і кредит»  Київ: КНТЕУ, 2015.– 67 с. 



19. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для 

студентів ОС «бакалавр» спеціальності «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент 

організацій і адміністрування» і «Логістика» Київ: КНТЕУ, 2015.– 95 с. 

20. Програма і робоча програма з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 

спеціалізацій «Менеджмент організацій і адміністрування» і «Логістика» Київ: 

КНТЕУ, 2015.– 27 с. 

21. Програма і робоча програма з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів ОС 

«бакалавр» спеціалізацій «Облік і оподаткування», «Фінансовий контроль», 

«Аудиторська діяльність», «Економічна кібернетика» 2016 р.  

22. Програма і робоча програма з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів 

галузі знань "Соціальні та поведінкові науки" "Управління та адміністрування" 

"Сфера обслуговування" ОС бакалавр 2017 р. 

23. Практикум з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів галузі знань 

"Соціальні та поведінкові науки" "Управління та адміністрування" "Сфера 

обслуговування" ОС бакалавр 2017 р.  

24. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Економічний аналіз» для студентів ОС «бакалавр» спеціалізацій «Облік і 

оподаткування», «Фінансовий контроль», «Аудиторська діяльність», «Економічна 

кібернетика» 2017 р. 

25. Робоча програма кваліфікаційного екзамену для спеціальності «Облік і аудит», ОС 

«бакалавр», 2018 р. 

26. Програма і робоча програма з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів ОС 

«бакалавр» спеціалізацій «Облік і оподаткування», «Фінансовий контроль та 

аудит» 2018 р.  

27. Практикум з дисципліни «Економічний аналіз» для студентів ОС «бакалавр» 

спеціалізацій «Облік і оподаткування», «Фінансовий контроль та аудит» 2018 р. 

28. Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт студентів 

спеціальністі 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Фінансовий аналіз та 

аудит» ОС «магістр» (2019 р.) 

29. Програма дисципліни «Міжнародний аудит» наукова спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування» ОС «Доктор філософії» (2020 р.) 

30. Робоча програма дисципліни «Міжнародний аудит» наукова спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» ОС «Доктор філософії» (2020 р.) 

 

 

Додаткова інформація 

 

Брав та продовжує брати участь у виконанні науково-дослідних робіт за темами: 

  

 «Розробка проекту Типового положення про склад витрат та порядок їх 

планування у торговельній діяльності» (номер державної реєстрації 

0100U006108); 

 «Розробка пропозицій з обліку та контролю капіталу акціонерних товариств у 

сфері товарного обігу» (номер державної реєстрації 0102U000644),  

 «Облік, аналіз і контроль витрат підприємств торгівлі»; 

 «Організаційні системи сучасного економічного аналізу»; 

 «Превентивний економічний аналіз діяльності підприємства: організація і 

методологія» (номер державної реєстрації 0114U000313); 

 «Державні пріоритети аудиту економічних відносин суб’єктів господарювання в 

Україні» (номер державної реєстрації 0115U000563); 



 Розробка рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку і аналізу в 

інтегрованій системі управління великими промисловими підприємствами» 

(0114U001257) 

 «Розвиток облікового забезпечення документообігу та підвищення якості системи 

бухгалтерського обліку в частині формування звітності» (0119U002085) 

 «Праксеологія аналізу та аудиту в системі економічної безпеки України» 

(0119U100623)  
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