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КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ 

 

338.27(07) 

М545 

     Бойко, В. В.  Методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни "Економічна діагностика" : для студентів заочної 

форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" освітньо-

професійної програми "Логістика" (на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) / В. В. Бойко ; 

НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 46 с. 

 

338(07) 

М545 

     Бойко, В. В.  Методичні рекомендації до вивчення 

навчальної дисципліни "Економічна діагностика" для 

студентів галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" 

спеціальності 051 "Економіка" другого (магістерського) рівня 

вищої освіти" / В. В. Бойко, Н. М. Бондар ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 49 с. 

 

330.32(07) 

М545 

     Бойко, В. В.  Методичні рекомендації до вивчення 

навчальної дисципліни "Проектний аналіз" для студентів 

галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" 

спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти / В. В. Бойко, Є. В. Бондаренко, О. В. 

Комчатних ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 

45 с. 

 

658.14(07) 

М545 

     Гайдай, Г. Г.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни 

"Капітал підприємства: його формування і використання" та 

виконання курсової роботи : для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня освіти за ОПП "Економіка 

підприємства" (спеціальність 051 Економіка) / Г. Г. Гайдай ; 

НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 60 с. 

 

005.95 

К65 
     Конспект лекцій з дисципліни "Бюджетування в 

управлінні персоналом" для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня освіти всіх форм навчання : ОПП: 

"Управління персоналом та економіка праці" (спеціальність 

051 "Економіка") / Т. В. Дудка, Г. Г. Гайдай, С. І. Петровська, 

Л. Г. Рябоштан ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 

2021. – 69 с. 

 



 

 

330.13(07) 

М545 

     Дудка, Т. В.  Методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни "Обґрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків" : для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня освіти за ОПП "Міжнародна 

економіка"(спеціальність 051 Економіка) / Т. В. Дудка, С. І. 

Петровська, Г. Г. Гайдай ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : 

НТУ, 2021. – 28 с. 

 

339.92(07) 

Р584 

     Дулеба, Н. В.  Робоча програма та методичні вказівки до 

вивчення дисципліни "Економічна безпека" : для студентів 

денної форми навчання за спеціальністю 051 "Економіка" / Н. 

В. Дулеба, І. С. Клименко ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : 

НТУ, 2020. – 69 с. 

 

330.1(07) 

М545 

     Дулеба, Н. В.  Методичні вказівки до проведення 

практичних занять з дисципліни "Економічна теорія" для 

студентів денної форми навчання : за спеціальностями: 275 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 076 

Підприємство, торгівля та біржова діяльність, 081 

Правознавство / Н. В. Дулеба, Л. Г. Рябоштан ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 42 c. 

 

330.1(07) 

М545 

     Дулеба, Н. В.  Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни "Макроекономіка" : для студентів за 

спеціальністю 051 Економіка, 071 "Облік та оподаткування", 

072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 

"Менеджмент" / Н. В. Дулеба, І. С. Клименко, Н. М. 

Васільцова ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 

39 с. 

 

339.92(07) 

М545 

     Дулеба, Н. В.  Методичні вказівки до виконання курсових 

робіт з дисципліни "Економічна безпека" для студентів за 

спеціальністю 051 "Економіка" / Н. В. Дулеба, І. С. Клименко, 

С. В. Кривошеєва ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 

2021. – 45 с. 

 

330.1(07) 

Р584 

     Дулеба, Н. В.  Робоча програма та методичні вказівки до 

вивчення дисципліни "Економічна теорія" : для студентів 

денної форми навчання за спеціальностями: 275 Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті), 076 Підприємство, 

торгівля та біржова діяльність, 081 Правознавство / Н. В. 

Дулеба, Л. Г. Рябоштан ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : 

НТУ, 2021. – 97 с. 

 



 

 

656.07(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки для підготовки до 

практичних занять і виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Управління витратами на підприємствах 

транспорту» : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

освіти за ОПП «Економіка підприємства» (спеціальність 051 

«Економіка») денної форми здобуття освіти / Л. С. Козак, О. 

В. Комчатних, Н. О. Редько ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ 

: НТУ, 2021. – 39 с. 

 

656.07(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки для підготовки до 

практичних занять і виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Управління витратами на підприємствах 

транспорту» : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

освіти за ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

(спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування») денної форми здобуття освіти / Л. С. Козак, О. 

В. Комчатних, Н. О. Редько ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ 

: НТУ, 2021. – 39 с. 

 

330.34(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інноваційний 

розвиток підприємства та інтелектуальний бізнес» : для 

здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за ОПП 

«Економіка підприємства» (спеціальність 051 «Економіка») / 

Л. С. Козак, О. В. Комчатних, Н. О. Редько ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с. 

 

330.34(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інноваційний 

розвиток підприємства та інтелектуальний бізнес» : для 

здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за ОПП 

«Управління персоналом та економіка праці» (спеціальність 

051 «Економіка») / Л. С. Козак, О. В. Комчатних, Н. О. Редько 

; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с. 

 

330.34(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інноваційний 

розвиток підприємства» : для здобувачів другого 

(магістерського) рівня освіти за ОПП «Бізнес-аналітика» 

(спеціальність 051 «Економіка») / Л. С. Козак, О. В. 

Комчатних, Н. О. Редько ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : 

НТУ, 2021. – 29 с. 

 



 

 

330.34(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Інноваційний 

розвиток підприємства» : для здобувачів другого 

(магістерського) рівня освіти за ОПП «Міжнародна 

економіка» (спеціальність 051 «Економіка») / Л. С. Козак, О. 

В. Комчатних, Н. О. Редько ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ 

: НТУ, 2021. – 29 с. 

 

330.1(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання курсових 

робіт з дисципліни «Основи економічної теорії» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти : за ОПП 

«Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний 

менеджмент)», «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», 

«Логістика» (спеціальність 073 «Менеджмент» / Л. С. Козак, 

Н. О. Редько, О. В. Комчатних ; НТУ, Кафедра економіки. – 

Київ : НТУ, 2021. – 27 с. 

 

330.1(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Робоча програма та методичні вказівки до 

виконання курсової роботи з дисципліни «Основи 

економічної теорії» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня освіти : за ОПП «Менеджмент організацій та 

адміністрування (транспортний менеджмент)», «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент 

природоохоронної діяльності», «Логістика» (спеціальність 

073 «Менеджмент» заочної форми здобуття освіти / Л. С. 

Козак, Н. О. Редько, О. В. Комчатних ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 30 с. 

 

330.1(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до вивчення дисципліни 

«Економіка сталого розвитку» : для аспірантів спеціальності 

051 «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 40 с. 

 

330.1(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання та 

оформлення курсового проєкту з дисципліни «Національна 

економіка» : для студентів спеціальності 051 «Економіка» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Л. С. Козак, О. 

В. Федорук ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 

26 с. 

 



 

 

658(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні вказівки до виконання 

контрольної роботи з дисципліни "Планування і контроль на 

підприємстві" : для студентів заочної форми здобуття вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 

"Економіка" / Л. С. Козак, В. В. Червякова ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 64 с. 

 

331.1(07) 

М545 

     Козак, Л. С.  Методичні рекомендації до виконання 

курсової роботи з дисципліни "Реінжиніринг бізнес-процесів 

управління персоналом" : для студентів галузі знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки" спеціальності 051 

"Економіка" освітньої програми "Управління персоналом та 

економіка праці" / Л. С. Козак, В. В. Червякова ; НТУ, 

Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2020. – 61 с. 

 

658.1(07) 

М545 
     Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Капітал 

підприємства: його формування і використання" та 

виконання курсової роботи для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня освіти за ОПП "Економіка 

підприємства" (спеціальність 051 Економіка) / Л. С. Козак, 

Л. В. Швець, Т. В. Дудка та ін. ; НТУ, Кафедра економіки. – 

Київ : НТУ, 2021. – 62 с. 

 

658(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання розрахунково-

графічних робіт з дисципліни «Економіка підприємства» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» / О. В. Комчатних, С. І. 

Петровська, В. І. Павлюк та ін. ; НТУ, Кафедра економіки. – 

Київ : НТУ, 2021. – 40 с. 

 

658(07) 

М545 
     Методичні вказівки до виконання курсових робіт з 

дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» освітньою програмою «Облік 

і оподаткування» / О. В. Комчатних, Л. В. Швець, О. С. 

Левіщенко та ін. ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 

2021. – 19 с. 

 

 

 

 



 

 

339.9(07) 

П784 

     Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність" : для 

здобувачів освіти за освітньою програмою "Підприємництво 

та комерційна діяльність в будівництві" спеціальності 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузь 

знань: 07 "Управління та адміністрування" всіх форм 

навчання / С. В. Кривошеєва, І. С. Клименко, Г. В. Кириченко, 

С. І. Петровська ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 

2021. – 23 с. 

 

339.9(07) 

П784 
     Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність" : для 

здобувачів освіти за освітньою програмою "Підприємництво 

у сфері управління нерухомим майном" спеціальності 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузь 

знань: 07 "Управління та адміністрування" всіх форм 

навчання / С. В. Кривошеєва, І. С. Клименко, Г. В. Кириченко, 

С. І. Петровська ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 

2021. – 24 с. 

 

330.1(07) 

П784 
     Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни "Основи економічної теорії" для здобувачів 

освіти за освітньою програмою "Філологія (германські 

мови та літератури (переклад включно) : перша 

англійська)", спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 

035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша англійська", галузі знань 03 Гуманітарні науки, 

освітній ступень - бакалавр / С. В. Кривошеєва, І. С. 

Клименко, О. В. Комчатних, С. І. Петровська ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 60 с. 

 

330.13(07) 

М545 

     Петровська, С. І.  Методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни "Обґрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків" : для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня освіти за ОПП "Економіка 

підприємства" (спеціальність 051 Економіка) / С. І. 

Петровська, Г. Г. Гайдай, О. В. Комчатних ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 28 с. 

 

339.9(07) 

М545 

     Петровська, С. І.  Методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" : 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за ОПП 

"Економіка підприємства" (спеціальність 051 Економіка) / С. 

І. Петровська, Г. Г. Гайдай, С. В. Кривошеєва ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 26 c. 



 

 

 

338.48 

Т19 

     Тарануха, О. М.  Економіка і ціноутворення в туризмі : 

навчальний посібник / О. М. Тарануха, І. С. Клименко, Н. К. 

Амеліна ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 157 

с. 

 

658(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання курсових робіт з 

дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 

051 «Економіка» / Л. В. Швець, О. В. Комчатних, О. С. 

Левіщенко та ін. ; НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 

2021. – 19 с. 

 

330.13(07) 

М545 

     Швець, Л. В.  Методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни "Обґрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків" : для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня освіти за ОПП "Управління 

персоналом та економіка праці" (спеціальність 051 

Економіка) / Л. В. Швець, С. І. Петровська, Г. Г. Гайдай ; 

НТУ, Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2021. – 28 с. 

 

656.025(07) 

Я927 

     Яценко, І. В.  Методичні вказівки до виконання курсового 

проекту з дисципліни "Економіка і організація міжнародних 

перевезень" : для студентів спеціальності 051 "Економіка" / І. 

В. Яценко, О. М. Тарануха, О. К. Кривенко ; НТУ, Кафедра 

економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 24 с. 

 

339.9(07) 

Я927 

     Яценко, І. В.  Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни "Економіка зарубіжних країн та світові 

ринки ресурсів" : для студентів спеціальності 051 "Економіка" 

/ І. В. Яценко, О. М. Тарануха, О. С. Левіщенко ; НТУ, 

Кафедра економіки. – Київ : НТУ, 2022. – 24 с. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

 

811.112.2 

(07) 

М545 

     Бакуменко, О. О.  Методичні рекомендації для підготовки 

до самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс другої 

іноземної мови (німецька)" : для студентів I - III курсу за 

спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 

"Гуманітарні науки" денної форми навчання. Частина 1. 

Перфект / О. О. Бакуменко, Л. О. Васильківська ; НТУ, 

Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 

2021. – 73 с. 

 

811.112.2 

(07) 

М545 

     Бакуменко, О. О.  Методичні рекомендації для підготовки 

до самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс другої 

іноземної мови (німецька)" : для студентів I - III курсу за 

спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 

"Гуманітарні науки" денної форми навчання. Частина 1. 

Прикметник / О. О. Бакуменко, Л. О. Васильківська ; НТУ, 

Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 

2021. – 55 с. 

 

811.112.2 

(07) 

М545 

     Бакуменко, О. О.  Методичні рекомендації для підготовки 

до самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс другої 

іноземної (німецька)" : для студентів IІ - III курсу за 

спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 

"Гуманітарні науки" денної форми навчання / О. О. 

Бакуменко, Л. О. Васильківська, А. П. Джурило ; НТУ, 

Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 

2021. – 47 с. 

 

811.111(07) 

М545 

     Білоус, Н. П.  Методичні рекомендації для підготовки до 

самостійної роботи з дисципліни "Практичний курс основної 

іноземної мови (англійська)" : для студентів ІV курсу за 

спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 

"Гуманітарні науки" денної форми навчання / Н. П. Білоус, Л. 

О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та 

перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 58 с. 

 



 

 

811.112.2 

(07) 

М545 

     Васильківська, Л. О.  Методичні рекомендації для 

підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з 

дисципліни "Комунікативні стратегії другої іноземної мови 

(німецька)" для студентів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти : за спеціальністю 035 "Філологія (германські 

мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" 

галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / 

Л. О. Васильківська, А. П. Джурило ; НТУ, Кафедра іноземної 

філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 50 с. 

 

811.112.2 

(07) 

М545 

     Джурило, А. П.  Методичні рекомендації для підготовки 

до практичних занять та виконання самостійної роботи з 

дисципліни "Комунікативні стратегії другої іноземної мови 

(німецька)" : для студентів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 035 "Філологія (германські 

мови та літератури (переклад включно), перша - англійська)" 

галузь знань 03 "Гуманітарні науки" денної форми навчання / 

А. П. Джурило, Г. М. Лейцюсь ; НТУ, Кафедра іноземної 

філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 44 с. 

 

81'25(07) 

М545 

     Джурило, А. П.  Методичні рекомендації для підготовки 

до практичних занять та виконання самостійної роботи з 

дисципліни "Перекладацькі німецькомовні студії" : для 

студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 

"Гуманітарні науки" денної форми навчання / А. П. Джурило, 

Г. М. Лейцюсь ; НТУ, Кафедра іноземної філології та 

перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 49 с. 

 

378(07) 

М545 

     Леміш, Н. Є.  Методичні рекомендації щодо виконання та 

оформлення магістерських робіт студентами магістерськоі 

підготовки : спеціальності 035 Філологія. Освітня програма 

"Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська)" / Н. Є. Леміш, С. А. Матвєєва, 

Л. О. Шевчук ; НТУ, Кафедра іноземної філології та 

перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 65 с. – Засоби діагностики 

якості вищої освіти. Вимоги до атестації магістра. 

 



 

 

811.111(07) 

М545 

     Мартиненко, О. Є.  Методичні рекомендації для 

підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з 

дисципліни "Англійська мова для ЗМІ" : для студентів ІV 

курсу денної форми навчання за спеціальністю 029 

"Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / О. Є. 

Мартиненко, І. О. Сілютіна ; НТУ, Кафедра іноземної 

філології та перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 51 с. 

 

81'25(07) 

М545 

     Мошковська, Л. М.  Методичні рекомендації для 

підготовки до практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни "Основи галузевого перекладу" : для студентів ІV 

курсу за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа" галузь знань 02 "Культура і мистецтво" 

денної форми навчання / Л. М. Мошковська, Н. В. Шеверун ; 

НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 

2021. – 78 с. 

 

81'25(07) 

М545 

     Мошковська, Л. М.  Методичні рекомендації для 

підготовки до практичних занять та самостійної роботи з 

дисципліни "Практичний курс перекладу іноземної мови" : 

для студентів ІІI курсу за спеціальністю 029 "Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа" галузь знань 02 "Культура і 

мистецтво" денної форми навчання / Л. М. Мошковська, Н. В. 

Шеверун ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – 

Київ : НТУ, 2021. – 66 с. 

 

811.111(07) 

М545 

     Сілютіна, І. О.  Методичні рекомендації для підготовки до 

практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 

"Комунікативні стратегії англійської мови" : для студентів ІІІ 

курсу за спеціальністю 275 "Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)" денної форми навчання / І. О. 

Сілютіна ; НТУ, Кафедра іноземної філології та перекладу. – 

Київ : НТУ, 2021. – 46 с. 

 

81'25(07) 

М545 

     Шеверун, Н. В.  Методичні вказівки до проведення 

практичних занять та самостійної роботи з дисципліни 

"Перекладацький скоропис" : для студентів II курсу денної 

форми навчання за спеціальністю 029 "Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа" галузь знань 02 "Культура і 

мистецтво" денної форми навчання / Н. В. Шеверун ; НТУ, 

Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 

2021. – 26 с. 

 



 

 

811.111(07) 

М545 

     Шеверун, Н. В.  Методичні рекомендації для виконання 

самостійної роботи з дисципліни "Порівняльна лексикологія 

англійської та української мов" : для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 

"Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська)" галузь знань 03 "Гуманітарні 

науки" денної форми навчання / Н. В. Шеверун ; НТУ, 

Кафедра іноземної філології та перекладу. – Київ : НТУ, 

2021. – 30 с. 

 

811.111(07) 

М545 

     Шеверун, Н. В.  Методичні вказівки до написання, 

оформлення і захисту курсових робіт з дисципліни 

"Порівняльна лексикологія англійської та української мов" : 

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 035 "Філологія (германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська)" галузь знань 03 

"Гуманітарні науки" денної форми навчання / Н. В. Шеверун, 

Я. О. Мозгова ; НТУ, Кафедра іноземної філології та 

перекладу. – Київ : НТУ, 2021. – 40 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

336.24(07) 

М667 

     Бабюк, А. М.  Митне право : методичні вказівки до 

семінарських занять для студентів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальності 081 "Право" денної та 

заочної форми навчання / А. М. Бабюк ; НТУ, Кафедра 

конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 

2021. – 37 с. 

 

343.1(07) 

В433 

     Бугера, О. І.  Використання інноваційних технологій для 

запобігання злочинності : методичні рекомендації з 

підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни : 

для підготовки фахівців галузі знань 08 "Право" спеціальності 

081 "Право" для здобуття другого (магістерського) рівня 

освіти / О. І. Бугера ; НТУ, Кафедра конституційного та 

адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 29 с. 

 

343.1(07) 

В433 

     Бугера, О. І.  Використання інноваційних технологій для 

запобігання злочинності : методичні рекомендації з 

підготовки та оформлення розрахунково-графічної роботи : 

для студентів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 

"Право", що навчаються за освітньо-професійною програмою 

"Правознавство" для здобуття другого (магістерського) рівня 

вищої освіти / О. І. Бугера ; НТУ, Кафедра конституційного та 

адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с. 

 

343.1(07) 

В435 

     Бугера, О. І.  Віктимологія : методичні рекомендації з 

підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни : 

для підготовки здобувачів галузі знань 08 "Право" 

спеціальності 081 "Право" за освітньо-професійною 

програмою "Правознавство" для здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти / О. І. Бугера ; НТУ, 

Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : 

НТУ, 2021. – 22 c. 

 

343.1(07) 

П781 

     Бугера, О. І.  Проблеми кримінології : методичні 

рекомендації з підготовки до семінарських занять : для 

студентів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право", 

що навчаються за освітньо-професійною програмою 

"Правознавство" для здобуття другого (магістерського) рівня 

вищої освіти / О. І. Бугера ; НТУ, Кафедра конституційного та 

адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 26 с. 



 

 

 

343.1(07) 

А437 

     Гелич, Ю. О.  Актуальні проблеми діяльності прокуратури 

на досудовій і судовій стадіях кримінального процесу : 

методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з 

навчальної дисципліни : для здобувачів галузі знань 08 

"Право" спеціальності 081 "Право", що навчаються за 

освітньо-професійною програмою "Правознавство" для 

здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти / Ю. О. 

Гелич ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного 

права. – Київ : НТУ, 2021. – 34 с. 

 

34(07) 

Б598 

     Гелич, Ю. О.  Бізнес-планування юридичної діяльності : 

методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з 

навчальної дисципліни : для здобувачів галузі знань 08 

"Право" спеціальності 081 "Право", що навчаються за 

освітньо-професійною програмою "Правознавство" для 

здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти / Ю. О. 

Гелич ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного 

права. – Київ : НТУ, 2021. – 25 с. 

 

349.4(07) 

А252 

     Гелич, Ю. О.  Аграрне право : методичні рекомендації з 

підготовки до семінарських занять : для студентів галузі 

знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право", що навчаються 

за освітньою програмою "Право" для здобуття першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти / Ю. О. Гелич, А. О. 

Гелич ; НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного 

права. – Київ : НТУ, 2021. – 42 с. 

 

349.6(07) 

П685 

     Гелич, Ю. О.  Право екологічної безпеки : методичні 

рекомендації з підготовки до семінарських занять : для 

студентів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 "Право", 

що навчаються за освітньою програмою "Право" для здобуття 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Ю. О. Гелич, 

А. О. Гелич ; НТУ, Кафедра конституційного та 

адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 38 с. 

 

34(07) 

Ю701 

     Гелич, Ю. О.  Юридична клініка : методичні рекомендації 

з підготовки до семінарських занять з навчальної дисципліни : 

для студентів галузі знань 08 "Право" спеціальності 081 

"Право" для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти / Ю. О. Гелич, А. О. Гелич ; НТУ, Кафедра 

конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 

2021. – 39 с. 

 



 

 

347.763(07) 

М545 

     Довженко, Є. В.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни "Транспортне право" : для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою "Правознавство" спец. 081 

"Право" галузі знань 08 Право / Є. В. Довженко, А. М. Чечет ; 

НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – 

Київ : НТУ, 2020. – 36 с. 

 

34(07) 

З-156 

     Задорожний, Ю. А.  Порівняльне правознавство : 

методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 "Право" / Ю. А. Задорожний ; НТУ, 

Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : 

НТУ, 2021. – 42 с. 

 

341.9(07) 

З-156 

     Задорожний, Ю. А.  Основи римського приватного права : 

методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять 

(для студентів освітнього рівня "бакалавр" денної та заочної 

форми навчання за спеціальністю 081 "Право") / Ю. А. 

Задорожний ; НТУ, Кафедра конституційного та 

адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 57 с. 

 

341.9 

З-156 

     Задорожний, Ю. А.  Основи римського приватного права : 

курс лекцій для студентів освітнього рівня "бакалавр" денної 

та заочної форми навчання за спеціальністю 081 "Право" / Ю. 

А. Задорожний ; НТУ, Кафедра конституційного та 

адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 113 с. 

 

34(07) 

Р584 

     Константий, О. В.  Робоча програма та методичні 

рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Проблеми 

правової системи України" : для студентів денної форми для 

здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 "Право" за освітньо-професійною 

програмою "Правознавство" / О. В. Константий ; НТУ, 

Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : 

НТУ, 2021. – 42 с. 

 

346(07) 

Р584 

     Медведська, В. В.  Робоча програма та методичні вказівки 

до виконання практичних занять з дисципліни "Проблеми 

господарського процесу" : для студентів денної форми 

навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Спеціальність 081 "Право". Галузь знань 08 Право. Освітньо-

професійна програма "Правознавство" / В. В. Медведська ; 

НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – 

Київ : НТУ, 2020. – 36 с. 



 

 

 

340.12(07) 

М545 

     Панфьорова, М. А.  Методичні вказівки та тести до 

вивчення дисципліни "Історія вчень про державу та право" : 

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 "Право" / М. А. Панфьорова ; НТУ, 

Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : 

НТУ, 2021. – 119 с. 

 

340.12(07) 

М545 

     Панфьорова, М. А.  Методичні рекомендації та робоча 

програма до вивчення дисципліни "Історія держави і права 

зарубіжних країн" : для студентів заочної форми здобуття 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 "Право" / М. А. Панфьорова ; НТУ, 

Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : 

НТУ, 2021. – 38 с. 

 

347.96(07) 

Ч-121 

     Чебан, О. М.  Адвокатура України : методичні 

рекомендації з підготовки до семінарських занять для 

підготовки здобувачів галузі знань 08 "Право" спеціальності 

081 "Право" для здобуття першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти / О. М. Чебан ; НТУ, Кафедра конституційного 

та адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 22 с. 

 

347.7(07) 

К631 

     Чебан, О. М.  Комерційне право : методичні рекомендації 

з підготовки до семінарських занять : для студентів галузі 

знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 

"Менеджмент", що навчаються за освітньою програмою 

"Менеджмент організацій та адміністрування (транспортний 

менеджмент)" ... / О. М. Чебан ; НТУ, Кафедра 

конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 

2021. – 20 с. 

 

347.7(07) 

П32 

     Чебан, О. М.  Підприємницьке право : методичні 

рекомендації з підготовки до семінарських занять : для 

студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" 

спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність", що навчаються за освітньою програмою 

"Підприємництво в сфері управління нерухомим майном"... / 

О. М. Чебан ; НТУ, Кафедра конституційного та 

адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 21 с. 

 



 

 

347.77(07) 

П685 

     Чебан, О. М.  Право інтелектуальної власності : методичні 

рекомендації з підготовки до семінарських занять з 

навчальної дисципліни : для підготовки здобувачів галузі 

знань 08 "Право" спеціальності 0.81 "Право" для здобуття 

другого (магістерського) рівня освіти / О. М. Чебан ; НТУ, 

Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : 

НТУ, 2021. – 22 с. 

 

347.77(07) 

П685 

     Чебан, О. М.  Право інтелектуальної власності : методичні 

рекомендації з підготовки та оформлення розрахунково-

графічної роботи : для студентів галузі знань 08 "Право" 

спеціальності 081 "Право", що навчаються за освітньо-

професійною програмою "Правознавство" для здобуття 

другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. М. Чебан ; 

НТУ, Кафедра конституційного та адміністративного права. – 

Київ : НТУ, 2020. – 24 с. 

 

349.44(07) 

Р584 

     Шатіло, В. А.  Робоча програма та методичні вказівки до 

вивчення дисципліни "Житлове право" для здобувачів денної 

форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 "Право" / В. А. Шатіло ; НТУ, Кафедра 

конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 

2021. – 16 с. 

 

34(07) 

М545 

     Ярова, Р. В.  Методичні рекомендації з виконання, 

оформлення й захисту кваліфікаційної роботи магістра зі 

спеціальності 081 "Право" для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти / Р. В. Ярова, К. Т. Берідзе ; НТУ, Кафедра 

конституційного та адміністративного права. – Київ : НТУ, 

2021. – 27 с. 

 

34(07) 

П784 

     Ярова, Р. В.  Програма та методичні рекомендації до 

проходження виробничої (юридичної) практики для студентів 

денної форми здобуття вищої освіти : спеціальність 081 

"Право" / Р. В. Ярова, О. Є. Шевченко, К. Т. Берідзе ; НТУ, 

Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : 

НТУ, 2021. – 23 с. 

 

34(07) 

П784 

     Ярова, Р. В.  Програма та методичні рекомендації до 

проходження виробничої практики для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти : спеціальність 081 

"Право" / Р. В. Ярова, О. Є. Шевченко, К. Т. Берідзе ; НТУ, 

Кафедра конституційного та адміністративного права. – Київ : 

НТУ, 2021. – 22 с. 
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М545 

     Ярослав, Ю. Ю.  Методичні вказівки до виконання 

контрольної роботи № 1 "Складання процесуальних 

документів щодо огляду місця події та призначення судових 

експертиз за фабулами ДТП" : ОКП2 "Правові основи 

розслідування та експертизи ДТП" спеціальність 081 "Право" 

/ Ю. Ю. Ярослав ; НТУ, Кафедра конституційного та 

адміністративного права. – Київ : НТУ, 2021. – 60 с. 
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94(477)(07) 

І-907 

     Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: 

завдання до самостійної роботи студентів денної форми 

здобуття вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент" / І. Б. 

Автушенко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – 

Київ : НТУ, 2021. – 26 с. 

 

94(477)(07) 

І-907 

     Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: 

плани семінарських занять та методичні рекомендації до 

самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття 

вищої освіти спеціальності: 133 "Галузеве 

машинобудування", 142 "Енергетичне машинобудування" / І. 

Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та 

історії держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 110 с. 

 

94(477)(07) 

І-907 

     Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: 

плани семінарських занять та методичні рекомендації до 

самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття 

вищої освіти спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, 

водна інженерія та водна технологія" / І. Б. Автушенко, В. О. 

Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – 

Київ : НТУ, 2021. – 108 с. 

 

94(477)(07) 

І-907 

     Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: 

плани семінарських занять та методичні рекомендації до 

самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття 

вищої освіти спеціальності: 183 "Технології захисту 

навколишнього середовища" / І. Б. Автушенко, В. О. 

Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – 

Київ : НТУ, 2021. – 108 с. 

 



 

 

94(477)(07) 

І-907 

     Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: 

плани семінарських занять та методичні рекомендації до 

самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття 

вищої освіти спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" / І. 

Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та 

історії держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 108 с. 
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І-907 

     Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: 

плани семінарських занять та методичні рекомендації до 

самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття 

вищої освіти спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність" / І. Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; 

НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 

2021. – 108 с. 
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І-907 

     Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: 

плани семінарських занять та методичні рекомендації до 

самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття 

вищої освіти спеціальності 124 "Системний аналіз" / І. Б. 

Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, Кафедра теорії та історії 

держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 108 с. 
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     Автушенко, І. Б.  Історія України та української культури: 

плани семінарських занять та методичні рекомендації до 

самостійної роботи : для студентів денної форми здобуття 

вищої освіти спеціальності 192 "Будівництво та цивільна 

інженерія" / І. Б. Автушенко, В. О. Волошенко ; НТУ, 

Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 

2021. – 108 с. 
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Г362 

     Георгієва, М. Д.  Всесвітня культура і мистецтво : в 

таблицях і схемах : опорний конспект лекцій для студентів 

спеціальності "Туризм" для всіх форм навчання / М. Д. 

Георгієва ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – 

Київ : НТУ, 2021. – 56 с.  

 

94(477) 

Г362 

     Георгієва, М. Д.  Історія України та української кульури : 

опорний конспект лекцій для студентів усіх напрямів 

підготовки денної та заочної форм навчання / М. Д. Георгієва 

; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : 

НТУ, 2021. – 85 c.  

 



 

 

342.1(07) 

Т338 

     Кудін, С. В.  Теорія держави і права : плани семінарських 

занять та методичні рекомендації до самостійної роботи для 

студентів денної форми здобуття вищої освіти (перший 

(бакалаврський) рівень) галузі знань 08 "Право" спеціальності 

081 "Право" / С. В. Кудін ; НТУ, Кафедра теорії та історії 

держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 20 с. 

 

811.161.2 

(07) 

М192 

     Малінська, Г. Д.  Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт з дисципліни "Українська мова за 

професійним спрямуванням" : для студентів всіх 

спеціальностей Центру заочного та дистанційного навчання / 

Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і 

права. – Київ : НТУ, 2021. – 52 с. 

 

811.161.2 

(07) 

М192 

     Малінська, Г. Д.  Методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт з дисципліни "Українська мова за 

професійним спрямуванням" для студентів заочної форми 

здобуття вищої освіти : спеціальностей: 275 "Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті), 071 "Облік і 

оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування" Центру підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, удосконалення керівних працівників і 

спеціалістів / Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії 

держави і права. – Київ : НТУ, 2021. – 52 с. 
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     Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним 

спрямуванням : вправи та завдання для самостійної роботи 

студентів денної форми навчання спеціальності 183 

«Технології захисту навколишнього середовища» / Г. Д. 

Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права. – 

Київ : НТУ, 2021. – 41 с. 
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     Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним 

спрямуванням : методичні рекомендації до виконання 

контрольних робіт для студентів всіх спеціальностей Центру 

заочного та дистанційного навчання / Г. Д. Малінська ; НТУ, 

Кафедра теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 

2020. – 59 с. 

 

811.161.2 

(07) 

М192 

     Малінська, Г. Д.  Українська мова за професійним 

спрямуванням : вправи та завдання для самостійної роботи 

студентів денної форми навчання спеціальностей: 132 

"Матеріалознавство", 152 "Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка" / Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра 

теорії та історії держави і права. – Київ : НТУ, 2020. – 41 с. 
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спрямуванням: методичні вказівки до виконання контрольних 

робіт для студентів заочної форми навчання : спеціальностей: 

275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 

071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа 

та страхування" Центру підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, удосконалення керівних працівників і 

спеціалістів / Г. Д. Малінська ; НТУ, Кафедра теорії та історії 

держави і права. – Київ : НТУ, 2020. – 54 с. 
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     Доброносова, Ю. Д.  Професійна і корпоративна етика : 

методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських 

занять та організації самостійної роботи для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 

275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" 

освітніх програм "Організація міжнародних перевезень" та 

"Митна справа у транспортній галузі" / Ю. Д. Доброносова ; 

НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – Київ : НТУ, 2021. – 
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методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських 

занять та організації самостійної роботи для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 

073 "Менеджмент" освітніх програм "Менеджмент 

організацій та адміністрування" (транспортний менеджмент), 

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 

"Менеджмент природоохоронної діяльності", "Логістика" / Ю. 

Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – 

Київ : НТУ, 2021. – 60 с. 
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     Доброносова, Ю. Д.  Філософія глобальних проблем 

сучасності : методичні рекомендації щодо підготовки до 

семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти : спеціальності 071 "Облік і 

оподаткування", освітньої програми "Облік і оподаткування" / 

Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та педагогіки. – 

Київ : НТУ, 2021. – 44 с. 
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     Доброносова, Ю. Д.  Філософія глобальних проблем 

сучасності : методичні рекомендації щодо підготовки до 

семінарських занять для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти : спеціальності 071 "Облік і 

оподаткування", освітньої програми "Цифрові технології 

обліку" / Ю. Д. Доброносова ; НТУ, Кафедра філософії та 

педагогіки. – Київ : НТУ, 2021. – 45 с. 
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     Лавринович, О. А.  Плани семінарських занять та питання 

для самоконтролю з навчальної дисципліни "Чинники 

працевлаштування і кар'єрного росту" : для студентів денної 

форми навчання спеціальності 015 "Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)", спеціалізація 015.38 "Професійна освіта" 

(транспорт) / О. А. Лавринович ; НТУ, Кафедра філософії та 

педагогіки. – Київ : НТУ, 2020. – 29 с. 

 


