
Список наукових та навчально-методичних праць  

(науковий ступінь, вчене звання) Прізвище, ім’я та по батькові1 

 
№ 

з/п 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Обсяг 

(стор.) 
Співавтори 

1 2 3 4 5 6 

Зразок оформлення статей у наукових виданнях, у тому числі фахових 
1. Документальне 

оформлення операцій 

використання 

виробничих запасів 

Стаття Вісник Житомирського 

інженерно-технологічного 

інституту. Економічні науки. – 

Вип.17. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 

С.146-155. 

Фахове видання 

10 - 

2. Незавершене 

виробництво як 

об’єкт 

бухгалтерського 

обліку 

Стаття Фінанси, облік і аудит. – Вип. 11. – 

К. : КНЕУ, 2008. – С. 263 – 267. 

Фахове видання 

5 - 

3. Особливості 

формування 

конкурентної 

стратегії корпорації 

Стаття Проблеми системного підходу в 

економіці. – 2010. – Вип. 1. 

Електронне наукове фахове 

видання [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://www/nbuv.gov.ua/e-

journal/PSPE/index.html 

8  

4 

 

Вольвач М.М. 

4. Організація 

внутрішньогоспо-

дарського контролю 

виробництва на 

підприємствах АПК 

Стаття Регіональна економіка та 

управління. – №2 (02). – 2014. 

– С.133-136 

4 - 

Зразок оформлення виданих тез та текстів виступів на конференціях 
5. Вибір методів оцінки 

виробничих запасів 

Тези Збірник тез та текстів виступів на 

міжнародній науковій конференції 

«Бухгалтерський облік та 

господарський контроль: минуле, 

сучасне, майбутнє» (травень 2002 

р.). – Житомир : ЖІТІ, 2002. – С. 5 – 

9. 

5 - 

6. Роль аналізу 

діяльності банків у 

забезпеченні 

стабільності 

банківської системи 

України 

Тези Збірник матеріалів Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

студентів та молодих учених 

«Методика обліку, аналізу і аудиту 

в контексті світової та вітчизняної 

практики її вдосконалення» 

(квітень 2005 р.). – К. : КНЕУ, 2005. 

– С. 95-99. 

5 - 

                                                           
1 Список наукових та навчально-методичних праць складається в суцільному хронологічному порядку 

http://www/nbuv.gov.ua/e-journal/PSPE/index.html
http://www/nbuv.gov.ua/e-journal/PSPE/index.html


 

1 2 3 4 5 6 

Зразок оформлення навчально-методичних видань 
7. Робочий зошит для 

виконання 
практичних завдань з 
дисципліни 
«Управлінський 
облік» для студентів 
спеціальності 6509 
«Облік і аудит» 

Навчаль

но-мето-

дичне 

видання 

К.: КНЕУ, 2010. 112 

28 

Гнилицька Л.В, 

Коршикова Р.С. 

та ін., всього 6 

осіб 

8. Фізіологія та 
психологія праці: 
дистанційний 
навчально-

методичний 
комплекс 

Навчаль

но-мето-

дичне 

видання 

К. : КНЕУ, 2011. 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/sh

o w_courses.pl?1163153373 

365 

150 

 

Крушельницька 

Я.В. 

9. Методичні матеріали 
щодо змісту та 
організації 
самостійної роботи 
студентів, поточного 
і підсумкового 
контролю їх знань 
для спеціальності 
«Правознавство» 
дисципліни 
«Інформаційне право» 

Навчаль

но-мето-

дичне 

видання 

К. : КНЕУ, 2011. 

[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://kneu.edu.ua/ua/Information 

_for/students/metod/kkap/ 

22 - 

10 Торгівля цінними 
паперами: 
навчальний 
посібник з грифом 

МОН України 
(лист № 1/11-2223 від 
18.03.2012) 

Навчаль

но-мето-

дичне 

видання 

К. : КНЕУ, 2012. 369 

125 

Лісовий В.П., 

Токар В.В. 

Зразок оформлення наукового видання (монографії) 
11. Технологія 

лізингу: 

монографія 

Наукове 

видання 

К. : ЦНТ «Гопак», 2010. 320 

25 

Рязанова Н., 

Іваненко Р. та 

ін., всього 13 

авторів 

 
 

Автор     (підпис)   (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ ЗАСВІДЧУЮ: 

 

Учений секретар   (підпис)   (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

 

 

 
* у випадку, коли в автора є певний доробок у колективній монографії, науковій статті, підручнику, посібнику, 

обсяг публікації в сторінках вказують так: наприклад, №3, 7, 8, 10, 11) 

** якщо авторів певного видання більше 4 осіб, то вказують прізвища та ініціали основних співавторів та 

загальну кількість авторів (наприклад, № 7, 11). 

http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/show_courses.pl?1163153373
http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/show_courses.pl?1163153373
http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kkap/
http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kkap/

