
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

БІБЛІОТЕКА 

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

Серія «Розкриваємо фонд електронної бібліотеки» 

 

 

 

 

 

 

ПОВНОТЕКСТОВІ ВИДАННЯ 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 

ФАКУЛЬТЕТУ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЛОГІСТИКИ ТА 

ТУРИЗМУ ЗА 2021 РІК 

 

Бібліографічний покажчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КИЇВ 2022 

 



 

 

Повнотекстові видання професорсько-викладацького складу Факультету 

менеджменту, логістики та туризму за 2021 рік : бібліографічний покажчик / 

укладач зав. відділом інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення бібліотеки В. А. Рассказова. – К.: НТУ, 2022. – 14 с. 

 

 

 

 

 

Покажчик містить бібліографічну інформацію про електронні видання 

професорсько-викладацького складу НТУ Факультету менеджменту, логістики 

та туризму, які Бібліотека отримала у 2021 році. 

Бібліографічний покажчик стане у нагоді викладачам, аспірантам, студентам 

НТУ. 

 

 

 

 

 

 

База даних: Електронний каталог Бібліотеки НТУ 

Вибірка за період: 01.01.2021 р. – 31.12.2021 р. 

Місце зберігання: Бібліотека Національного транспортного університету 

Кількість відібраних: 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
 

378(07) 

М545 

     Астаніна, Н. В.  Методичні вказівки до вивчення курсу 

та самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) 

рівня навчання спеціальності 071 "Облік i оподаткування" з 

дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" : 

на матеріалах англійської мови / Н. В. Астаніна, М. Є. Бабич, 

О. М. Крачковська ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : 

НТУ, 2021. – 52 с. 

 

811.111(07) 

М545 

     Астаніна, Н. В.  Методичні вказівки до виконання 

контрольних робіт для здобувачів другого (магістерського) 

рівня освіти заочної форми навчання з дисциплін "Англійська 

мова наукового спрямування" та "Ділова англійська мова" : 

для студентів VI курсу заочної форми навчання / Н. В. 

Астаніна, О. М. Крачковська, Н. В. Поневчинська ; НТУ, 

Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 79 с. 

 

811.111(07) 

Д462 

     Бондар, А. В.  Ділова іноземна мова : методичні 

вказівки для організації самостійної роботи студентів 

спеціальності 081 "Право" за освітньою програмою 

"Правознавство" / А. В. Бондар, Н. М. Горідько, О. М. Самар ; 

НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 2021. – 131 с. 

 

811.111(07) 

А647 

     Бондар, А. В.  Англійська мова за професійним 

спрямуванням : методичні вказівки для студентів 

спеціальності 193 "Гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології" за освітньою програмою 

"Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві" / А. В. 

Бондар, Н. М. Фурманчук ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – 

Київ : НТУ, 2020. – 37 с. 

 

811.111(07) 

А91 

     Горідько, Н. М.  Англійська мова для економістів та 

фінансистів : для студентів ІІ-го курсу денної форми навчання 

(освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр") за 

спеціальністю 051 Економіка з дисципліни "Англійська мова" 

/ Н. М. Горідько, Т. М. Новохатня ; НТУ, Кафедра іноземних 

мов. – Київ : НТУ, 2019. – 98 c.  

 



 

 

81(07) 

І-672 

     Дуброва, О. М.  Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) : методичні вказівки для студентів 

спеціальності 073 "Менеджмент" за освітньою програмою 

"Управління та адміністрування" / О. М. Дуброва, Н. М. 

Фурманчук ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 

2021. – 49 с. 

 

811.111(07) 

А647 

     Крачковська, О. М.  Англійська мова для студентів 

автомеханічного факультету : методичні вказівки / О. М. 

Крачковська ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – Київ : НТУ, 

2020. – 56 с. 

 

81(07) 

М545 

     Поневчинська, Н. В.  Методичні розробки до 

практичних занять з другої іноземної мови / Н. В. 

Поневчинська, Т. В. Сахнюк ; НТУ, Кафедра іноземних мов. – 

Київ : НТУ, 2021. – 25 с. 

 

378(07) 

М545 

     Сура, Н. А.  Методичні вказівки до самостійної роботи 

для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти з 

дисципліни "Ділові комунікації іноземною мовою (за 

професійним спрямуванням)" (контрольно-тестові завдання з 

фінансової англійської). : Спеціальність: 072 "Фінанси, 

банківська справа та страхування" (на матеріалі англійської 

мови). / Н. А. Сура, І. В. Кисіль ; НТУ, Кафедра іноземних 

мов. – Київ : НТУ, 2021. – 90 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
 

504(07) 

М545 

     Бакуліч, О. О.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Техногенна безпека» : для 

студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти для освітньо-професійної 

програми «Менеджмент природоохоронної діяльності» денної 

форми навчання / О. О. Бакуліч, М. М. Гребельник, Є. С. 

Самойленко ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 

2021. – 22 с. 

 

504(07) 

М545 

     Бакуліч, О. О.  Методичні вказівки до курсової роботи 

з дисципліни "Техногенна безпека" : для студентів 

спеціальності 073 "Менеджмент" ступеня бакалавра (у тому 

числі із застосуванням дистанційних технологій), освітня 

програма "Менеджмент природоохоронної діяльності" / О. О. 

Бакуліч, М. М. Гребельник, Є. С. Самойленко ; НТУ, Кафедра 

менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 24 с. 

 

504(07) 

М545 

     Методичні вказівки до виконання курсової роботи з 

дисципліни "Екологічний менеджмент" : для студентів 

освітнього рівня "бакалавр" денної форми навчання за 

спеціальністю 073 "Менеджмент", освітня програма 

"Менеджмент природоохоронної діяльності" / О. О. Бакуліч, 

О. В. Заяц, Є. С. Самойленко та ін. ; НТУ, Кафедра 

менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 44 с. 

 

339.138(07) 

М545 

     Дяченко, Т. О.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Міжнародний 

маркетинг» : для студентів спеціальності 073 "Менеджмент» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти для 

освітньо-професійної програми «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" / Т. О. Дяченко, В. Л. 

Смагін ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 16 

с. 

 



 

 

338(07) 

М545 

     Іванов, В. Б.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація 

бізнесу» : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для 

освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій та 

адміністрування (транспортний менеджмент)» денної форми 

навчання / В. Б. Іванов ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : 

НТУ, 2021. – 17 с. 

 

303.732.4 

(07) 

М545 

     Ільченко, В. Ю.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Системний 

аналіз в екологічному менеджменті" : для студентів денної 

форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» 

освітньо-професійної програми «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» / В. Ю. Ільченко ; НТУ, 

Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 26 с. 

 

658(07) 

П784 

     Лаврик, І. Ф.  Програма та методичні вказівки до 

проведення практичних занять з дисципліни "Основи 

менеджменту" : для студентів спеціальності 275 "Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті)" денної форми 

навчання / І. Ф. Лаврик, О. М. Височило, Т. М. Гончар ; НТУ, 

Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 48 с. 

 

658(07) 

Т367 

     Лаврик, І. Ф.  Тестові завдання для самостійної роботи 

студентів з дисципліни "Основи менеджменту" спеціальності 

275 "Транспортні технології" (на автомобільному транспорті) 

денної форми навчання / І. Ф. Лаврик, О. М. Височило, Т. М. 

Гончар ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 

41 с. 

 

658(07) 

П784 
     Програма курсу та методичні вказівки до проведення 

практичних занять з дисципліни «Менеджмент» : для 

студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної форми навчання / Л. О. Литвишко, 

К. Л. Железняк, Т. А. Навроцька, О. М. Височило ; НТУ, 

Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 59 с. 

 



 

 

656 

І-665 

     Інноваційний розвиток транспортного комплексу : 

монографія / О. М. Ложачевська, Н. М. Бондар, О. О. 

Карпенко та ін. ; НТУ, Кафедра менеджменту; за загальною 

редакцією О. М. Ложачевської. – Київ : Міленіум, 2021. – 208 

с. 

 

65.01 

Т33 

     Тенденції розвитку теорії і практики управління 

організаціями : монографія / О. М. Ложачевська, В. Б. 

Іванов, О. О. Бакуліч та ін. ; НТУ, Кафедра менеджменту; за 

загальною редакцією О. М. Ложачевської. – Київ : ФОП 

Маслаков, 2018. – 244 с. 

 

330.13(07) 

М545 

     Ложачевська, О. М.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічних робіт з дисципліни "Управління 

риками в ЗЕД" : для студентів денної форми навчання 

спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної 

програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / 

О. М. Ложачевська, В. Ю. Ільченко, В. Г. Сєдой ; НТУ, 

Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 19 с. 

 

339.9(07) 

Р584 

     Малахова, Ю. А.  Робоча програма та методичні 

вказівки до практичних занять з дисципліни "Управління 

витратами зовнішньоекономічної діяльності" : для студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) 

рівня для освітньо-професійної програми «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» денної форми навчання / 

Ю. А. Малахова ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 

2021. – 25 с. 

 

519.86 

М545 

     Парохненко, О. С.  Методичні вказівки до проведення 

лабораторних робіт з дисципліни «Оптимізаційні методи і 

моделі» : для студентів спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти / О. С. Парохненко ; НТУ, Кафедра 

менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 63 с. 

 

658(07) 

М545 

     Сніжко, Л. Л.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» : 

для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти / Л. Л. Сніжко ; НТУ, 

Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 45 с. 

 



 

 

658(07) 

М545 

     Сніжко, Л. Л.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти / Л. Л. Сніжко ; НТУ, 

Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 42 с. 

 

311(07) 

М545 

     Хобта, М. О.  Методичні вказівки до виконання 

курсової роботи з дисципліни «Статистика» : для студентів 

спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти / М. О. Хобта, В. М. Сукманюк ; НТУ, 

Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 43 с. 

 

311(07) 

М545 

     Хобта, М. О.  Методичні вказівки до виконання 

розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» : 

для студентів спеціальності 051 «Економіка» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти / М. О. Хобта, В. М. 

Сукманюк ; НТУ, Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 

2021. – 41 с. 

 

311(07) 

М545 

     Хобта, М. О.  Методичні вказівки до виконання 

самостійних та лабораторних робіт з дисципліни 

«Статистика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти / М. О. Хобта, В. М. Сукманюк ; НТУ, 

Кафедра менеджменту. – Київ : НТУ, 2021. – 40 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАФЕДРА ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА ТА ЛОГІСТИКИ 

 
 

164(07) 

П784 

     Воркут, Т. А.  Програма навчальної дисципліни 

"Логістичні проекти та методи їх оптимізації" для здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти : галузь 

знань 07 "Управління та адміністрування". Спеціальність 073 

"Менеджмент". Освітньо-наукова програма "Менеджмент" / 

Т. А. Воркут ; НТУ, Кафедра транспортного права та 

логістики. – Київ : НТУ, 2020. – 11 с. 

 

164(07) 

М545 

     Воркут, Т. А.  Методичні рекомендації до вивчення 

навчальної дисципліни "Корпоративне управління проектами" 

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти : галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". 

Спеціальність 051 "Економіка". Освітньо-наукова програма 

"Економіка" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног ; НТУ, Кафедра 

транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2016. – 21 с. 

 

164(07) 

М545 

     Воркут, Т. А.  Методичні рекомендації до вивчення 

навчальної дисципліни "Корпоративне управління проектами" 

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти : галузь знань 07 "Управління та адміністрування". 

Спеціальність 073 "Менеджмент". Освітньо-наукова програма 

"Менеджмент" / Т. А. Воркут, О. Є. Білоног ; НТУ, Кафедра 

транспортного права та логістики. – Київ : НТУ, 2016. – 20 с. 

 

164(07) 

М545 

     Воркут, Т. А.  Методичні рекомендації до вивчення 

навчальної дисципліни "Логістичні проекти та методи їх 

оптимізації" для здобувачів третього (освітньо-наукового) 
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