
ІII. План видання текстів лекцій
№          
п/п Автор Назва роботи Мова 

видання
Обсяг, друк. 

арк.
Тираж, 
прим.

Дата 
подання  до 

РВГ
Пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 101 Гапонова Л.В. 
Гапонова, Л.В. Конспект лекцій з дисципліни "Будівельна 
теплофізика" (для студентів 3курсу напряму підготовки 
6.06010"Будівництво"(ТГВ) всіх форм навчання ).

укр. 4,00 10 листопад Л

2 101 Гапонова Л.В. Конспект лекцій з дисципліни «Технічна діагностика систем 
теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 4 курсу 
напряму підготовки 6.060101ТГВ всіх форм навчання ). 

укр. 4,00 10 листопад Л

3 101 Рапіна К.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Проектування і розрахунок 
висотних будівель» (для магістрів 5-го курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.06010101"Промислове та цивільне 
будівництво ")

укр. 4,00 10 листопад Л

4 101 Сєдишев Є.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Конструкції будівель та 
споруд» (для студентів 3-4 курсу напряму підготовки 
6.060102 "Архітектура" )

укр. 4,00 10 листопад Л

5 101 Стоянов Є.Г., Псурцева Н.О.
Конспект лекцій з дисципліни «Проектування залізобетонних 
конструкцій» (для студентів 4-го курсу денної та 5-го заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101"Будівництво", 
та слухачів другої  вищої освіти)

укр. 8,00 10 квітень Л

6 109 Якименко О.В.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МЕХАНІЗАЦІЯ ТА
АВТОМАТИЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА І РЕМОНТНО-
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ» (для студентів 4 курсу денної й 5
курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.060101
«Будівництво» спеціальності 6.06010101«Міське будівництво
і господарство»)

укр. 5,00 10 квітень Л

7 110 Євдокімов А.А.

ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
МІСТА» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм
навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні
системи та технології» та денної форми навчання
спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та
технології»)

укр. 6,00 10 листопад Л



8 110 Аноприенко Т.В. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ» укр. 6,00 10 листопад Л

9 110 Глушенкова І.С. 
Конспект лекцій з дисципліни «Вища геодезія» для студентів
денної та заочної форм навчання напряму підготовки
6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій

укр. 6,00 10 листопад Л

10 110 Кобзан С.М. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ
ОЦІНОЧНИМИ ПРОЕКТАМИ» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка
землі та нерухомого майна»)

укр. 6,00 10 листопад Л

11 110 Мамонов К.А.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та
нерухомого майна»)

укр. 6,00 10 листопад Л

12 110 Мамонов К.А., Пиркова О.В. 

ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОПТИМІЗАЦІЙНІ
МЕТОДИ І МОДЕЛІ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМАХ» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм
навчання спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні
системи та технології» та денної форми навчання
спеціальності 8.08010105 «Геоінформаційні системи та
технології»).

укр. 6,00 10 листопад Л

13 110 Мамонов К.А., Радзінська 
Ю.Б. 

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка
природокористування» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та
нерухомого майна»).

укр. 6,00 10 листопад Л

14 110 Мамонов К.А., Радзінська 
Ю.Б. 

Конспект лекцій з дисципліни «Математичні методи і моделі
в оцінці нерухомості» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання, спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та
нерухомого майна»)

укр. 6,00 10 листопад Л

15 110 Метешкин К.А 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ (для студентов 4 курса дневной
формы обучения направления подготовки 6.080101-
«Геодезия, картография и землеустройство»)

укр. 6,00 10 листопад Л

16 110 Радзінська Ю.Б. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ» для студентів денної та
заочної форм навчання напряму підготовки 6.080101 –
Геодезія, картографія та землеустрій. 

укр. 6,00 10 листопад Л



17 110 Творошенко І.С. 
Конспект лекцій з дисципліни «геоінформаційні системи в
задачах моніторінгу» для студентів 5 курсу денної форм
навчання спеціальностей 7.08010105 та 8.08010105
«геоінформаційні системи та технології»

укр. 6,00 10 листопад Л

18 110 Творошенко І.С. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 5 курсу
всіх форм навчання спеціальності 8.08010105
«Геоінформаційні системи та технології»)

укр. 6,00 10 листопад Л

19 110 Творошенко І.С. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МУНІЦИПАЛЬНІ
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» (для студентів 5 курсу
всіх форм навчання спеціальності 8.08010105
«Геоінформаційні системи та технології»)

укр. 6,00 10 листопад Л

20 110 Творошенко І.С. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ» (для студентів 5
курсу всіх форм навчання спеціальності 8.08010105
«Геоінформаційні системи та технології»).

укр. 6,00 10 листопад Л

21 106 Дудка Е.Н., Позднякова Н.П.
Конспект лекцій з дисципліни «Реконструкція і нове
будівництво в історичному середовищі»для магістрів
напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності
8.06010201 «архітектура будівель і споруд» 

укр. 3,10 10 листопад Л

22 106 Попова О.А. 
Конспект лекцій з дисципліни «Дизайн інтер'єру громадських
будівель і споруд.» для студентів 5-6 курсу спеціальності
8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища» 

укр. 2,00 10 листопад Л

23 106 Смирнова О.В.,  
Крижановська Н.Я.

Конспект лекцій з дисципліни «Архітектура будівель і
споруд», модуль № 11 для студентів 6 курсу за спеціальністю
8.06010201 «Архітектура будівель і споруд». 

укр. 1,80 10 листопад Л

24 106 Фурсов Ю.В.
Конспект лекцій "Законодавство та архітектурно-пректна
справа"для студентів професійного напряму 6.060102
"Архітектура",спеціальності 8.06010201 "Архітектура
будівель і споруд.

укр. 1,50 10 листопад Л

25 106 Фурсов Ю.В.
Конспект лекций з дисципліни "Законодавство та
архітектурно-проектна справа"для підготовки магістрів зі
спеціальності 8.06010203 "Дизайн архітектурного
середовища" напряму 6.060102 "Архітектура". 

укр. 1,50 10 листопад Л



26 106 Шкляр С.П.
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні
основи архітектурного проектування», М 3: «Ландшафтна
архітектура та дизайн міського середовища» для студентів 3
курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

укр. 2,00 10 листопад Л

27 107 Древаль І.В., Вітченко Д.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні теорія і практика
реконструкції містобудівних об’єктів» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання спеціальності 8.06010202 –
«Містобудування»)

укр. 2,50 10 вересень Л

28 107 Коптєва Г.Л. 
Конспект лекцій з дисципліни «Композиційне формування
ландшафтного середовища міста» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання спеціальності 8.06010202 –
«Містобудування») 

укр. 2,50 10 жовтень Л

29 107 Соловйова О.С. 
Конспект лекцій з дисципліни «Містобудування (спецкурс)»
(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму
6.060102 – «Архітектура»)

укр. 2,00 10 жовтень Л

30 111 Любченко М.А., Демиденко 
Т.П.

Конспект лекцій з курсу "Інженерна графіка" (для студентів 1 
курсу денної та 1-2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.140101 - Готельно-ресторанна справа).

Англ. 4,00 10 червень Л

31 111 Радченко А.О.
Конспект лекций «Начертательная геометрия» (для студентов 
1 курса дневной формы обучения бака-лавров направления 
6.060102 «Архитектура», спе-циальности 
«Градостроительство»)

рос. 4,00 10 листопад Л

32 111 Любченко М.А.
Конспект лекцій з курсу «Інженерна графіка» (для студентів І 
курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.060101 – Будівництво)

укр. 3,00 10 вересень Л

33 111 Мандриченко Е.Е.
Конспект лекций по дисциплине "Инженерная и 
компьютерная графика" (для студентов 1 курса дневной 
формы обучения направления подготовки  6.070101 
«Транспортные технологии»

рос. 3,50 10 грудень Л

34 111 Манохин В.П.
Цикл лекций к самостоятельному изучению курса по 
дисциплине «Интерьер и  цветоведение» (для студентов 2 
курса направления подготовки 6.060.102  «Архитектура» 
специальности «Градостроительство») 

рос. 4,50 10 вересень Л

35 201 Абашина К.О., Хандогіна 
О.В.

Конспект лекцій з курсу «Екологічна безпека управління
відходами» (для студентів 5 курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю
8.04010603 – Екологічна безпека).

укр. 2,00 10 грудень Л



36 201 Абашина К.О., Хандогіна 
О.В.

Конспект лекцій з дисципліни "Утилізація побутових
відходів" (для студентів 3 курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму
підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування”).

укр. 2,00 10 грудень Л

37 201 Бараннік В.О.

Конспект лекцій з курсу «Моделювання та прогнозування
стану довкілля» (для студентів 4 курсу денної та заочної
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за
напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування). 

укр. 2,00 10 грудень Л

38 201 Бекетов В.Є.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Методологія
прогнозування забруднення атмосферного повітря” (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010601
«Екологія та охорона навколишнього середовища»).

укр. 2,00 10 грудень Л

39 201 Вергелес Ю.І.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Заповідна справа»
(для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування»).

укр. 2,00 10 грудень Л

40 201 Вергелес Ю.І.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фітотехнології
захисту довкілля» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання, спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона
навколишнього середовища»).

укр. 2,00 10 грудень Л

41 201  Виставна Ю.Ю.
Конспект лекцій з курсу «Моніторинг довкілля» (для
студентів 2 і 3 курсів денної та 2 курсу заочної форм
навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування).

укр. 2,00 10 грудень Л

42 201 Дрозд О.М., Дядін Д.В.
Конспект лекцій з курсу «Геохімія довкілля» (для студентів 4
курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки
6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування).

укр. 2,00 10 грудень Л



43 201 Дядін Д.В.

Конспект лекцій з курсу «Інженерний захист геологічного
середовища» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за
напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування).

укр. 2,00 10 грудень Л

44 201 Дядін Д.В.

Конспект лекцій з курсу «Інженерні аспекти екологічної
безпеки геологічного середовища» (для студентів 4 курсу
денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки
6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування).

укр. 2,00 10 грудень Л

45 201 Дядін Д.В.
Конспект лекцій з курсу «Інженерно-екологічна безпека
літосфери міста» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за
спеціальністю 8.04010603 – Екологічна безпека).

укр. 2,00 10 грудень Л

46 201 Іщенко А.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Інженерно-
екологічна безпека гідросфери міста” (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр, спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека»).

укр. 2,00 10 грудень Л

47 201 Катков М.В.

Конспект лекцій з курсу «інструменти управління
природокористуванням» (для студентів 4 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за
напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування).

укр. 2,00 10 грудень Л

48 201 Катков М.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Джерела
екологічної небезпеки” (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр,
спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека»).

укр. 2,00 10 грудень Л

49 201 Катков М.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Екологічна
безпека великих міст” (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр,
спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека»).

укр. 2,00 10 грудень Л



50 201 Катков М.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Управління
роботами по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій” (для
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.04010603
«Екологічна безпека»)

укр. 2,00 10 грудень Л

51 201 Катков М.В.
Конспект лекцій з курсу «Cтандартифіція і сертифікація у
сфері екологічної безпеки» (для студентів 5 курсу денної
форм навчання спеціальності 8.04010603 - Екологічна
безпека).

укр. 2,00 10 грудень Л

52 201 Коваленко Ю.Л.
Конспект лекцій з курсу «Екологічна експертиза» (для
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування).

укр. 2,00 10 грудень Л

53 201 Коваленко Ю.Л.
Конспект лекцій з курсу «Природоохоронне законодавство та
екологічне право» (для студентів 4 курсу денної та 3 курсу
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 –
Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування).

укр. 2,00 10 грудень Л

54 201 Мусієнко С. І.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Лісова селекція”
(для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму 6.090103 «Лісове
та садово-паркове господарство»)

укр. 2,00 10 грудень Л

55 201 Мусієнко С. І.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “ Інтродукція та
адаптація лісових рослин ” (для студентів 4 курсу денної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,
напряму 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство»).

укр. 2,00 10 грудень Л

56 201 Пономаренко Є.Г., Ломакіна 
О.С.

Конспект лекцій з курсу «Інформаційні технології в охороні
довкілля» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за
напрямом підготовки 6.040106 - Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування).

укр. 2,00 10 грудень Л

57 201 Сталінська І.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Забезпечення
екологічної безпеки” (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр,
спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека»).

укр. 2,00 10 грудень Л



58 201 Сталінська І.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Методологія та
теорія екологічної безпеки” (для студентів 5 курсу денної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр,
спеціальності 8.04010603 «Екологічна безпека»).

укр. 2,00 10 грудень Л

59 201 Ткач Л.І.
Конспект лекцій з курсу «Фізіологія рослин» (для студентів 1
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.090103 - Лісове і
садово-паркове господарство).

укр. 2,00 10 грудень Л

60 201 Ткач Л.І.
Конспект лекцій з курсу «Генетика» (для студентів 1 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр за напрямом підготовки 6.090103 - Лісове і садово-
паркове господарство).

укр. 2,00 10 грудень Л

61 201 Ткач Л.І.
Конспект лекцій з курсу «Ботаніка» (для студентів 1 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр за напрямом підготовки 6.090103 - Лісове і садово-
паркове господарство ).

укр. 2,00 10 грудень Л

62 201 Хандогіна О.В., Дядін Д.В.
Конспект лекцій з курсу «Просторовий аналіз в охороні
довкілля» (для студентів 5 курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю
8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього
середовища).

укр. 2,00 10 грудень Л

63 201 Хандогіна О.В., Дядін Д.В.
Конспект лекцій з курсу «Геопросторовий аналіз екологічної
безпеки» (для студентів 5 курсу денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю
8.04010603 “Екологічна безпека”).

укр. 2,00 10 грудень Л

64 202 Айрапетян Т.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія очистки 
промислових стічних вод» (для студентів 3-5 курсів денної і 
заочної форм навчання напряму 6.060103 – Гідротехніка 
(Водні ресурси)

укр. 4,00 10 жовтень Л

65 202 Благодарна Г.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація очисних споруд 
водопровідно-каналізаційних систем» для студентів 4 курсу 
денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6060101 – Будівництво (фахове спрямування  
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 4,00 10 червень Л



66 202 Благодарна Г.І.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Санітарно-
технологічний контроль очисних споруд» (для студентів 5 
курсу всіх форм навчання за спеціальностями 8.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів» і 
8.06010108 «Водопостачання і водовідведення»)

укр. 4,00 10 жовтень Л

67 202 Благодарна Г.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація і ремонт 
водопровідно-каналізаційних систем» для студентів 4 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060101 – Будівництво (фахове спрямування  
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 4,00 10 травень Л

68 202 Благодарна Г.І., Ковальова 
О.О.

Конспект лекцій з дисципліни “Санітарно-гігієнічні основи 
водопостачання та водовідведення” для студентів 6 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.17020201 «Охорона 
праці (за галузями)»

укр. 4,00 10 квітень Л

69 202 Булгакова О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Санітарно-технічне 
обладнання будівель» для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6060101 – 
Будівництво фахове спрямування – «Водопостачання та 
водовідведення»

укр. 4,00 10 травень Л

70 202 Дегтяр М.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фізика води» (для 
студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 
8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних 
ресурсів» і 8.06010108 «Водопостачання і водовідведення»)

укр. 4,00 10 жовтень Л

71 202 Дегтяр М.В.
Математичні методи розв’язування інженерних задач: 
Конспект лекцій для студентів 1-2 курсів денної та заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – 
Гідротехніка (Водні ресурси)

укр. 4,00 10 вересень Л

72 202 Душкін С.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація 
водогосподарських об'єктів» (для студентів 4-5 курсів денної 
і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – 
Гідротехніка (водні ресурси)) 

укр. 4,00 10 вересень Л

73 202 Душкін С.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Підвищення екологічної 
безпеки систем питного водопостачання» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів») 

укр. 4,00 10 жовтень Л



74 202 Нікулін С.Ю., Прокопенко 
А.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Виробнича база будівництва 
водопостачання та водовідведення» (для студентів 2-5 курсів 
денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
6.060101 – Будівництво (фахове спрямування 
«Водопостачання та водовідведення»)

укр. 4,00 10 травень Л

75 202 Сорокіна К.Б.
Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс з очистки 
природних вод» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм 
навчання спеціальностей 8.06010108 –  Водопостачання та 
водовідведення та 8.06010302 – Раціональне використання і 
охорона водних ресурсів)

укр. 4,00 10 травень Л

76 202 Чуб І.М.
Конспект лекцій  з дисципліни «Мікробіологія води» (для 
студентів 1-2 курсів денної і заочної форм навчання 
напрямом 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

укр. 4,00 10 травень Л

77 202 Шевченко Т.О., Яковенко 
М.М.

Інженерна гідрологія (конспект лекцій для студентів 2 курсу 
денної і заочної форм навчання напряму 6.060103 – 
Гідротехніка (Водні ресурси))

укр. 4,00 10 травень Л

78 202 Яковенко М.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія будівельного 
виробництва систем ВВ» для студентів 4-5 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (фахове спрямування «Водопостачання та 
водовідведення»)

укр. 4,00 10 травень Л

79 203 Панайотова Т.Д.
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія" (для студентів 1 курсу
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки
6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування”)

укр. 4,00 10 травень Л

80 203 Мокрицька Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни “Хімія" (для студентів 1 курсу
денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки
6.170202 "Охорона праці" та 6.170201 "Цивільний захист"))

укр. 3,00 10 лютий Л

81 205 Ильченко Б.С.
Конспект лекцій з дисципліни "Методологія та організація 
наукових досліджень"  (для студентів 4 курсу денної та 5 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 3,00 10 грудень Л



82 205 Ильченко Б.С.
Конспект лекцій з дисципліни Спецкурс "Автоматізовані 
системи управління технологічними процесами в системах 
газопостачання"(для студентів 5 курсу всіх форм навчання 
спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)

укр. 3,00 10 грудень Л

83 205 Ткаченко Р.Б.
Конспект лекцій з дисципліни "Виробнича база будівництва 
ТГПіВ" (для студентів 4 курсу всіх форм навчання 
спеціальності 6.060101 «Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 3,00 10 грудень Л

84 205 Ткаченко Р.Б.
Конспект лекцій з дисципліни "Інноваційні, поновлювальні, 
альтернативні джерела енергії в системах 
теплогазопостачання і вентиляції" (для студентів 5 курсу всіх 
форм навчання спеціальності 8.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція»)

укр. 3,00 10 грудень Л

85 206 Колосов А.І., Мордовцев 
С.М., Якунін А.В.

Сферична геометрія і тригонометрія:  для студентів всіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 – Геодезія, 
картографія, землеустрій 

укр. 4,00 10 листопад Л

86 206 Колосов А.І., Якунін А.В.
Вища математика:  конспект лекцій для студентів денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.050201 “Системна 
інженерія”:  у 2-х модулях 

укр. 4,00 10 жовтень Л

87 206 Бізюк В.В.
Вища математика: конспект лекцій , модуль 2 (для студентів 
1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології)

укр. 4,00 10 жовтень Л

88 303 Шпачук В.П. , Пушня В.О., 
Рубаненко О.І., Гарбуз А.О.        

Теоретична механіка. Динаміка: Конспект лекцій для 
студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
напрямами 6.060101 «Будівництво», 6.050702 
«Електромеханіка», 6.050701 «Електротехніка», 6.060103 
«(Гідротехніка) Водні ресурси», 6.030601 «Транспортні 
системи», 6.170202 «Цивільний захист»

укр. 8,00 10 листопад Л

89 305 Абракітов В.Е. 
Конспект лекцій “Основи охорони праці” (для студентів 4 
курсу денної форми навчання галузі знань 0801 “Геодезія та 
землеустрій” напряму підготовки 6.080101 – «Геодезія, 
картографія та землеустрій»)

укр. 5,00 10 лютий Л



90 305 Абракітов В.Е. 

Конспект лекцій з курсу з курсу „Охорона праці в галузі” 
(для студентів 5-6 курсу всіх форм навчання спеціальностей 
7.04010601, 8.04010601 - Екологiя i охорона навколишнього 
середовища; 8.06010108 – „Водопостачання та 
водовідведення”; 7.06010302, 8.06010302 «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів»

укр. 5,00 10 лютий Л

91 305 Ткаченко І.О.
Текст лекцій з дисципліни «Атестація робочих місць» (для 
студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 
6.170202 «Охорона праці»). 

укр. 5,00 10 червень Л

92 305 Фесенко Г.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Автомобільна підготовка» 
(для студентів 1-го курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.170201 «Цивільний захист»).

укр. 6,00 10 червень Л

93 305 Чеботарьова О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для 
студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 
7.03050901 «Облік і аудит», 7.03050401 “Економіка 
підприємства”).

укр. 6,00 10 червень Л

94 306 Афанасьєва І.А.
КЛ з дисципліни «Ергономіка» (для студентів 4 курсу денної 
та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент» професійного спрямування "Логістика")

укр. 3,00 10 листопад Л

95 306 Афанасьєва І.А.
КЛ з дисципліни «Ерготичність у транспортних системах 
міст» (для студентів 1, 2 курсів денної та 2 курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні 
технології» (за видами транспорту) )

укр. 4,00 10 жовтень Л

96 306 Афанасьєва І.А.
КЛ з дисципліни «ВЛАСТИВОСТІ ЕРГОНОМІЧНИХ 
СИСТЕМ» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні 
технології» (за видами транспорту) )

укр. 3,00 10 вересень Л

97 306 Афанасьєва І.А.
КЛ з дисципліни «Ергономіка» (для студентів 1, 2 курсів 
денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту) )

укр. 3,00 10 жовтень Л

98 306 Прасоленко О.В.
КЛ з дисципліни «Основи теорії систем і управління» (для 
студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напрямку 
підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»)

укр. 3,00 10 листопад Л



99 306 Прасоленко О.В.
КЛ з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і 
систем» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної 
форм навчання напрямку підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»)

укр. 3,00 10 листопад Л

100 306 Фалецька Г.І.
КЛ з дисципліни “Логістичний консалтинг” (для студентів 5 
курсу денної та 5 курсу заочної форми форми навчання 
спеціальності 8.03060107 – «Логістика»)

укр. 4,00 10 жовтень Л

101 306 Фалецька Г.І.
КЛ з дисципліни “Трансфер інновацій в логістичних 
системах” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної 
форми форми навчання спеціальності 8.03060107 – 
«Логістика»)

укр. 4,00 10 грудень Л

102 306 Фалецька Г.І.
КЛ з дисципліни “Логістичний практикум” (для студентів 5 
курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 8.03060107 – «Логістика»)

укр. 4,00 10 травень Л

103 307 Назаренко  Є.І.

Фізика. Конспект лекцій (для студентів 1-го курсу денної
форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів за
напрямами 6.170202 - “Охорона праці”, 6.070101 -
“Транспортні технології (за видами транспорту)", 6.060101 -
“Будівництво”, 6.060103 - “Гідротехніка (водні ресурси)”,
6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування”, 6.080101 - “Геодезія,
картографія та землеустрій”, 6.170201 – “Цивільний захист”,
6.050101 – “Комп'ютерні науки”)

укр. 4,00 10 травень Л

104 401 Рой В.Ф., Охріменко В.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових
досліджень»для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701
«Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої
вищої освіти спеціальності 7.05070103 Електротехнічні
системи електроспоживання).

укр. 3,00 10 травень Л

105 402 Поліщук В.М.
Конспект лекцiй з дисципліни «Фотометрія» (для студентів 
денної і заочної форм навчання напряму пiдготовки 6.050701 
«Електротехнiка та електротехнологiї» )

укр. 4,00 10 листопад Л

106 402 Іоффе К.І., Черкашина О.Л.
Конспект лекцій з дисципліни «Системи керування 
світлотехнічними пристроями» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання зі спеціальності 7.05070105, 8.05070105 
«Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 4,00 10 вересень Л



107 402 Литвиненко  А.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Розрахунок і конструювання 
оптико-електронних приладів» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання зі спеціальності 8.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»

укр. 4,00 10 жовтень Л

108 402 Литвиненко  А.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Фізика і техніка світлодіодів» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання зі 
спеціальності 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»)

укр. 4,00 10 листопад Л

109 402 Іоффе К.І.
Конспект лекцiй з дисципліни «Стандартизація і сертифікація 
в світлотехніці» (для студентів денної і заочної форм 
навчання напряму пiдготовки 6.050701 «Електротехнiка та 
електротехнологiї» )

укр. 4,00 10 листопад Л

110 402 Васильєва Ю.О., Ляшенко 
О.М.

Конспект лекцiй з дисципліни «Світлотехнічні установки та 
системи» (для студентів денної і заочної форм навчання 
напряму пiдготовки 6.050701 «Електротехнiка та 
електротехнологiї») 

укр. 4,00 10 листопад Л

111 403 Форкун Я.Б., Глєбова М.Л.
Текст лекцій з дисципліни "Теоретичні основи 
електротехніки". Частина II (для студентів усіх форм 
навчання напрямів 6.050701 – "Електротехніка та 
електротехнології", 6.050702 – "Електромеханіка")

укр. 4,00 10 червень Л

112 403
Глєбова М.Л., Дорохов О.В., 
Форкун Я.Б., Фінкельштейн 
В.Б.

Текст лекцій з дисципліни «Електричні машини» Частина 2  
(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології")

укр. 3,00 10 червень Л

113 405
Зінчина О.Б., Клименко Г.Т., 
Кудрявцев О.Ю., Радіонова 
Л.О. 

Соціологія: навчальний посібник для самостійного вивчення
курсу (для студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр усіх спеціальностей
університету)

укр. 5,00 10 червень Л

114 405 Будко В.В.
Философия и методология науки. Курс лекций (для
магистрантов направлений подготовки 8.17020201 «Охрана
труда», 8.050701 «Электротехника и электротехнологии»,
8.05070203 «Электромеханика», 8.06010103
«Строительство»)

росс. 15,00 10 червень Л

115 501 Бубенко П.Т.,  Владимирова 
М.С

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІННОВАЦІЙНИЙ 
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»(для студентів 5 курсу 
спеціальностей денної форми навчання 8.03050401 – 
Економіка підприємства і 8.03050901 – Облік і аудит та для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
8.03050901 – Облік і аудит).

укр. 5,00 10 жовтень Л



116 501 Бурак О.М. 
Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління 
підприємством» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 - „Економіка 
підприємства”). 

укр. 5,00 10 жовтень Л

117 501 Бібік Н.В., Дріль Н.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНА 
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» (для студентів 3 курсу 
денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства» та 6.030509 - «Облік і 
аудит»).

укр. 5,00 10 жовтень Л

118 501 Величко В.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Економічне управління 
підприємством»(для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”).

укр. 5,00 10 вересень Л

119 501 Величко В.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Методологія наукових 
досліджень»(для студентів всіх форм навчання спеціальності 
8.03050401 - „Економіка підприємства”, 8.18010016 - "Бізнес-
адміністрування")

укр. 4,00 10 вересень Л

120 501 Величко В.В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Економічне управління 
підприємством» (для студентів всіх форм навчання 
спеціальності 8.03050401 - „Економіка підприємства”). 

укр. 4,00 10 вересень Л

121 501 Волгіна Н.О. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»). 

укр. 4,00 10 жовтень Л

122 501 Вороніна О.С.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
Конспект лекцій (для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства). 

укр. 4,00 10 жовтень Л

123 501 Гнатченко Є.Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка будівництва» (для 
студентів денної і заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво»)

укр. 4,00 10 жовтень Л

124 501 Димченко О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Інноваційно-інвестиційна 
діяльність підприємств міського господарства» (для 
студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 7.03050401, 8.03050401 - „Економіка 
підприємства”). 

укр. 4,00 10 жовтень Л



125 501 Димченко О.В., Телятник 
С.В. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства).

укр. 4,00 10 вересень Л

126 501 Жван В.В., Телятник С.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА 
КОШТОРИСНА СПРАВА У БУДІВНИЦТВІ» (для студентів 
4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 
7.03050401 – «Економіка підприємства»). 

укр. 4,00 10 вересень Л

127 501 Костюк В.О., Гайденко С.М. 
Конспект лекцій з дисципліни аналіз фінансово-
господарської діяльності підприємств міського 
господарства"(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної 
форм навчання напряму підготовки 7.03050401 – “Економіка 
підприємства”).

укр. 4,00 10 вересень Л

128 501 Панова О.Д.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ПІДПРИЄМНИЦТВО І 
БІЗНЕС-КУЛЬТУРА МОДУЛЬ 1 ПІДПРИЄМНИЦТВО І 
БІЗНЕС-КУЛЬТУРА (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030504 - 
Економіка підприємства). 

укр. 4,00 10 вересень Л

129 501 Панова О.Д.
Конспект лекцій з дисципліни «тренінг-курс Бізнес 
лідерство» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”). 

укр. 4,00 10 вересень Л

130 501 Славута О.І. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ЕКОНОМІКА ВОДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА (для студентів 4-5 курсу всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.060103 Гідротехніка (водні 
ресурси)).

укр. 4,00 10 вересень Л

131 501 Славута О.І. 
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка нерухомості в 
житлово-комунальній галузі» (для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030504 - „Економіка 
підприємства”). 

укр. 4,00 10 вересень Л

132 501 Славута О.І., Прижкова 
О.Ю.

Конспект лекцій з дисципліни "ЕКОНОМІКА 
НЕРУХОМОСТІ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ 
ГАЛУЗІ"для студентів 4-5 курсу всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030504 Економіка підприємства.

укр. 4,00 10 вересень Л

133 501 Соболєва Г.Г. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»(для студентів 5 курсу денної 
форми навчання галузь знань 1702«Цивільна безпека» 
Спеціальність 7.17020201« Охорона праці).

укр. 4,00 10 вересень Л



134 501 Соболєва Г.Г. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “ Економіка 
охорони праці та техногенної безпеки ” (для студентів 5-6 
курсів всіх форм навчання галузь знань 1702 «Цивільна 
безпека» Спеціальність 7.17020201« Охорона праці»).

укр. 4,00 10 вересень Л

135 501 Соболєва Г.Г. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “ Економіка 
підприємства (для студентів всіх форм навчання галузі знань 
1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 « 
Охорона праці»). 

укр. 4,00 10 вересень Л

136 501 Соболєва Г.Г. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни “ Оцінка та 
управління конкурентоспроможністю підприємства ” (для 
студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - 
„Економіка підприємства”).

укр. 4,00 10 вересень Л

137 501 Соловйов О.В., Железнякова 
І.Л. 

Конспект лекцій з курсу “Менеджмент персоналу” (для 
студентів денної форм навчання спеціальності 8.18010016 – 
магістр бізнес-адміністрування). [

укр. 4,00 10 вересень Л

138 501 Тараруєв Ю.О. 
 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
АНАЛІЗ»(для студентів заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.08010105 
«геоінформаційні системи і технології»).

укр. 4,00 10 вересень Л

139 501 Тараруєв Ю.О. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ФІНАНСОВИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050401– «Економіка підприємства»).

укр. 4,00 10 вересень Л

140 501 Торкатюк В.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Технологія будівництва» 
(для студентів 3 курсу всіх форм навчання спеціальності 
6.030504 - „Економіка підприємства”). 

укр. 4,00 10 вересень Л

141 501 Торкатюк В.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Диверсифікація 
будівельного підприємства» (для студентів всіх форм 
навчання спеціальності 7.03050401 - „Економіка 
підприємства”). 

укр. 4,00 10 вересень Л

142 501 Тітяєв В.І. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКА 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ»(для студентів денної форми навчання 
спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»).

укр. 4,00 10 вересень Л



143 503 Решетило В.П.
Тексты лекций по дисциплине «Глобальная экономика» (для 
подготовки магистров отрасли знаний 0305 «Экономика и 
предпринимательство» специальностей 8.03050401 
««Экономика предприятия» и 8.03050901 «Учет и аудит»).

укр. 7,50 10 жовтень Л

144 503 Решетило В.П., Островський 
І.А., Наумов М.С.

Тексти лекцій з дисципліни «Макроекономіка, 
мікроекономіка і міжнародна економіка» (для підготовки 
магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» 
спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування»).

укр. 7,50 10 листопад Л

145 504 Андренко О.А.
Конспект лекцій з курсу Облік у банках (для студентів 4
курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит)

укр. 1,00 10 червень Л

146 504 Ващенко О.М., Чудопал А.І.

Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології
забезпечення аналітичної роботи в галузі безпеки» (для
студентів 5 (1) курсу денної та заочної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за
спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-
економічною безпекою», магістерської програми 2414.2
«Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і
«Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»)

укр. 1,00 10 червень Л

147 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність в
оподаткуванні» (для студентів за напрямом підготовки
6.030509 «Облік і аудит»).

укр. 1,00 10 червень Л

148 504 Власова О.Є.

Конспект лекцій з дисципліни «Податковий менеджмент»
фахівців денної форми навчання за спеціальністю 8.18010014
"Управління фінансово-економічною безпекою" за галуззю
знань 1801 «Специфічні категорії» кваліфікацією: 2414.2
«Професіонал з фінансово-економічної безпеки», 2414.2
«Аналітик з фінансово-економічної безпеки»)

укр. 1,00 10 червень Л

149 504 Гордієнко Н.І., Косяк А.П.
Конспект лекцій з дисциплін «Бухгалтерський облік (загальна
теорія)», «Бухгалтерський облік II» (для студентів 2-го і 3-го
курсів денної та заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр напряму
підготовки 6.030509 – Облік і аудит)

укр. 1,00 10 червень Л

150 504 Гордієнко Н.І., Мізік, Ю.І.,
Конопліна, О.О.

Конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика
аудиту» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної
форми навчання за спеціальністю 8.03050901 «Облік і
аудит»)

укр. 1,00 10 червень Л



151 504 Кадничанський М.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи і
технології в обліку» для студентів 4 курсу заочної форми
навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

укр. 1,00 10 червень Л

152 504 Кадничанський М.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Економетрика» для студентів
3 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.030504
«Економіка підприємства»

укр. 1,00 10 червень Л

153 504 Кадничанський М.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Прикладна економетрика»
для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
8.03050901 «Облік і аудит»

укр. 1,00 10 червень Л

154 504 Кадничанський М.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова діяльність
підприємства» для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

укр. 1,00 10 червень Л

155 504 Лелюк Н.Є.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Державний
фінансовий контроль” (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр, за напрямом
підготовки 8.03050901 „Облік і аудит”)

укр. 1,00 10 червень Л

156 504 Лелюк Н.Є.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та
кредит” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
підготовки бакалавр, денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”,
6.030509 „Облік і аудит”)

укр. 1,00 10 червень Л

157 504 Момот Т.В., Ващенко О.М.,
Філатова І.О.

Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційно-аналітичне
забезпечення економічної безпеки" для студентів 5 (1) курсу
денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014
"Управління фінансово-економічною безпекою" кваліфікації
2414.2 "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і
"Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки"

укр. 1,00 10 червень Л

158 504 Момот Т.В., Філатова І.О.

Конспект лекцій з дисципліни "Комплексне забезпечення
фінансово-економічної безпеки (сучасні методи забезпечення
надійності персоналу)" для студентів 5 (1) курсу денної та
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 "Управління
фінансово-економічною безпекою" кваліфікації 2414.2
"Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки" і
"Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки"

укр. 1,00 10 червень Л



159 504 Харламова О.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Консолідація
фінансової звітності” (для студентів 5 курсу денної та заочної
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»)

укр. 1,00 10 червень Л

160 504 Харламова О.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Облік і фінансова
звітність за міжнародними стандартами” (для студентів 5
курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050901
«Облік і аудит»)

укр. 1,00 10 червень Л

161 504 Шкурко О.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік
(загальна теорія)» (для студентів 1 і 2 курсів денної та 2 і 3
курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит»).

укр. 1,00 10 червень Л

162 506 Домбровська А.В., 
Килимник І.І.

Інтелектуальна власність та договірне право: консп. лекцій 
для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчанн укр. 4,00 10 серпень Л

163 506 Домбровська А.В., 
Килимник І.І.

Інтелектуальна власність та міжнародне право: консп. лекцій 
для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання укр. 5,00 10 вересень Л

164 506 Бровдій А.М., Килимник І.І.
Конспект лекцій з курсу «Митне право» (для студентів денної 
та заочної форм навчання усіх спеціальностей та напрямів 
підготовки) 

укр. 5,00 10 жовтень Л

165 506 Коляда Т.А.
Текст лекцій з дисципліни «Трудове право» (для студентів 
денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 
6.030504 Економіка підприємства та 6.030509 Облік і аудит)

укр. 5,00 10 жовтень Л

166 506 Коляда Т.А.
Коляда Т.А. Текст лекцій з дисципліни «Право (Трудове 
право. Господарське право)» (для студентів денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент )

укр. 5,00 10 жовтень Л

167 601 Боровик М.В.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ  З ДИСЦИПЛІНИ «ОБГРУНТУВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ»  
 (для студентів 5 курсу всіх форм навчання спеціальності 
7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за 
видами економічної діяльності)”

укр. 3,00 10 травень Л

168 601 Волкова М.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Маркетингова 
діяльність підприємства» (для студентів напряму підготовки 
6.030601 Менеджмент всіх форм навчання).

укр. 3,00 10 листопад Л



169 601 Гриненко В.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ  з навчальної дисципліни 
ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (для студентів всіх форм 
навчання  спеціальності 8.18010016 Бізнес-адміністрування )

укр. 3,00 10 вересень Л

170 601 Дегтярь О.А.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання)

укр. 3,00 10 травень Л

171 601 Діоба А.В.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5 курсу спеціальності 
8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за 
видами економічної діяльності)” денної форми навчання).

укр. 3,00 10 листопад Л

172 601 Діоба А.В.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «РИЗИК-
МЕНЕДЖМЕНТ» (для студентів 5 курсу спеціальності 
8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за 
видами економічної діяльності)” денної форми навчання)

укр. 3,00 10 листопад Л

173 601 Запорожець Г.В., Гнатенко 
М.К.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни МАРКЕТИНГ 
(для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 – Менеджмент). 

укр. 3,00 10 вересень Л

174 601 Кайлюк Є.М., Парамонов 
А.О.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни СИСТЕМИ 
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТ (для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). 

укр. 3,00 10 травень Л

175 601 Карлова О.А.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ДІЛОВЕ 
АДМІНІСТРУВАННЯ (МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ. 
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ) (для студентів всіх форм 
навчання галузі знань 0306 «Менеджменті адміністрування» 
спеціальностей “7.03060101, 8.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)”).

укр. 3,00 10 листопад Л

176 601 Карлова О.А.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ДІЛОВЕ 
АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ. 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ) (для студентів всіх форм навчання 
галузі знань 0306 «Менеджменті адміністрування» 
спеціальностей “7.03060101, 8.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)”).

укр. 3,00 10 листопад Л



177 601 Колесник Т.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 
ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРТСВА (для 
студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601– Менеджмент).

укр. 3,00 10 листопад Л

178 601 Колонтаєвський О.П.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ 
ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ МІСТА» (для студентів всіх форм 
навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент)

укр. 3,00 10 вересень Л

179 601 Колонтаєвський О.П.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Технологія, 
організація та планування ремонту основних фондів житлово-
комунального господарства» (для студентів всіх форм 
навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент).

укр. 3,00 10 листопад Л

180 601 Мельман В.О. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу Соціально-психологічні основи 
менеджменту (для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент)

укр. 3,00 10 червень Л

181 601 Новікова М.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ І 
АДМІНІСТРУВАННЯ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ) (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 – Менеджмент).

укр. 3,00 10 листопад Л

182 601 Новікова М.М.
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 
5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування” денної форми навчання).

укр. 3,00 10 листопад Л

183 601 Плотницька С.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ „Адаптація 
підприємств до умов зовнішнього середовища” (для 
студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності).

укр. 3,00 10 листопад Л

184 601 Плотницька С.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ „МЕНЕДЖМЕНТ ТА 
МАРКЕТИНГ” (для студентів спеціальності 8.18010016 
«Бізнес-адміністрування»)

укр. 3,00 10 листопад Л

185 601 Плотницька С.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи маркетингу» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами 
транспорту)»).

укр. 3,00 10 червень Л



186 601 Самойленко І.О. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни БІЗНЕС–ПЛАНУВАННЯ 
(для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 
6.030601 «Менеджмент», 6.140103 «Туризм», 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа»).

укр. 3,00 10 листопад Л

187 602 Бабаєв В.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Управління муніципальними 
та державними проектами і програмами» (для студентів 5-6 
курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей: 
7.18010013, 8.18010013 «Управління проектами»). 

укр. 3,00 10 грудень Л

188 602 Бєлова Л.О.
Тексти лекцій з дисципліни «Управління соціальними 
проектами» (для студентів денної та заочної форми навчання 
спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»)

укр. 3,00 10 червень Л

189 602 Гусєва Ю.Ю.
 Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент у міському 
господарстві» (для студентів денної та заочної форми 
навчання спеціальності 8.06010103 – Міське будівництво і 
господарство).

укр. 3,00 10 грудень Л

190 602 Гусєва Ю.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальні системи 
підтримки прийняття рішень в управлінні проектами» (для 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 
8.18010013, 7.18010013 – «Управління проектами»).

укр. 3,00 10 червень Л

191 602 Гусєва Ю.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту і 
маркетингу» (для студентів денної та заочної форми навчання 
спеціальності 7.06010302 – Раціональне використання водних 
ресурсів). 

укр. 3,00 10 грудень Л

192 602 Кадикова І.М.
 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інструментальні 
засоби в управлінні проектами» (для студентів 5 курсу денної 
та заочної форми навчання ОКР "магістр" та "спеціаліст" 
спеціальності 7.18010013, 8.18010013 - Управління 
проектами)

укр. 3,00 10 червень Л

193 602 Косенко Н.В.
Тексти лекцій з дисципліни «Управління командою проекту» 
(для студентів денної та заочної форми навчання 
спеціальності - 8.18010013 «Управління проектами»).

укр. 3,00 10 грудень Л



194 602 Молчанова О.П.

 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи 
менеджменту» (для студентів 1- 2 курсів денної та заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
спеціальностей: 6.050701 – Електротехніка та 
електротехнології; 6.050702 – Електромеханіка; 6.060103 – 
Гідротехніка (водні ресурси); 6.070101 – Транспортні 
технології за видами транспорту; 6.170202 – Охорона праці). 

укр. 3,00 10 червень Л

195 602 Мущинська Н.Ю. Тексти лекцій з дисципліни «Муніципальний менеджмент» 
(для студентів напряму 6.030601 менеджмент). укр. 3,00 10 грудень Л

196 602 Мущинська Н.Ю.
Тексти лекцій з дисципліни «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ І 
МАРКЕТИНГУ» (для студентів зі спеціальності 6.060103, 
7.06010302 раціональне використання і охорона водних 
ресурсів ).

укр. 3,00 10 грудень Л

197 602 Мущинська Н.Ю.
Тексти лекцій з дисципліни «Управління поставками та 
зацікавленими сторонами в проектах і програмах» (для 
студентів зі спеціальності 7.18010013, 8.18010013 управління 
проектами). 

укр. 3,00 10 грудень Л

198 602 Мущинська Н.Ю.
Тексти лекцій з дисципліни «Управління якістю та ризиками 
у проектах розвитку організацій» (для студентів зі 
спеціальності 8.18010013 - «Управління проектами»). 

укр. 3,00 10 грудень Л

199 602 Чумаченко І.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для 
студентів денної та заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030601 – Менеджмент, спеціалізації 
«Менеджмент проектної діяльності»).

укр. 3,00 10 червень Л

200 602 Чумаченко І.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Методологія управління 
проектами» (для студентів денної та заочної форми навчання 
спеціальності 7.18010013, 8.18010013 – Управління 
проектами). 

укр. 3,00 10 червень Л

201 603 Бочаров Б.П. 
Компьютерная графика. Конспект лекций (для студентов 2-го 
курса дневной и заочной формы обучения образовательно-
квалификационного уровня бакалавр, направления 
подготовки 6.050101 - Компьютерные науки

укр. 3,00 10 червень Л



202 603 Воєводіна М.Ю., Хренов 
О.М. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформатика» (для
студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки
6.090103 « Лісове і садово-паркове господарство »).

укр. 3,00 10 червень Л

203 603 Карпенко М.Ю., Уфимцева 
В.Б.

Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні технології та
бази данних» для студентів 1 курсу денної та заочної форм
навчання за напрямами підготовки 6.030509 – «Облік і
аудит».

укр. 3,00 10 червень Л

204 603 Карпенко М.Ю., Уфимцева 
В.Б.

Конспект лекцій з дисципліни з дисципліни «Web-технології
та електронний документообіг» для студентів 3 курсу денної
форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 –
«Економіка і підприємництво» та 6.030509 – «Облік і аудит».

укр. 3,00 10 червень Л

205 603 Федоров М.В., Хренов О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика і основи
системного аналізу» (для студентів 2 курсу денної та заочної
форм навчання та 1 курсу прискореної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом
підготовки 6.060101 – «Будівництво»).

укр. 3,00 10 червень Л

206 603 Штельма О.М.
Конспект лекцій з курсу «Оптимізаційні методи та моделі»
(для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки
6.050101 - “Комп’ютерні науки”.

укр. 3,00 10 червень Л

207 604 Александрова С.А. 
Конспект лекцій з дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА» (для студентів 2 курсу 
всіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа»). 

укр. 5,00 10 листопад Л

208 604 Александрова С.А. 
Конспект лекцій з дисципліни «УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРІНДУСТРІЇ» 
(для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.140103 «Туризм»). 

укр. 5,00 10 листопад Л

209 604 Богдан Н.М. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «МОНІТОРИНГ І 
ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ» (для студентів 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр, спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності»). 

укр. 5,00 10 листопад Л



210 604 Калініченко Л.Л., Соколенко 
А.С.

Конспект лекцій з дисципліни МАРКЕТИНГ (для студентів 3, 
4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - 
“Туризм” галузі знань 1403 - “Сфера обслуговуваня”) 

укр. 5,00 10 листопад Л

211 604 Лук’яненко О.І. 
Конспект лекцій з дисципліни «Управління попитом в 
готельно-ресторанному господарстві» (для студентів 5 курсу 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр 
спеціальностей 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і 
ресторанна справа»). 

укр. 5,00 10 листопад Л

212 604 Лук’яненко О.І. 
Конспект лекцій з дисципліни «Управління попитом в 
туризмі» (для студентів 5 курсу освітньо – кваліфікаційного 
рівня магістр спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство»). 

укр. 5,00 10 листопад Л

213 604 Нохріна Л.А. 
Конспект лекцій з дисципліни «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ» (для студентів 3 курсу денної і 4 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 
Менеджмент»). 

укр. 5,00 10 листопад Л

214 604 Писаревський І.М., Рябєв 
А.А., Угоднікова О.І.

Конспект лекцій з дисципліни «РЕКРЕАЛОГІЯ» (для 
студентів 2 курсу всіх форм навчання напрямів підготовки 
6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм») 

укр. 5,00 10 листопад Л

215 604 Погасій С.О., Краснокутська 
Ю.В. 

Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація, сертифікація, 
метрологія» для студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання 
напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент»,6.140101 
"Готельно – ресторанна справа».

укр. 5,00 10 листопад Л

216 604 Полчанінова І.Л. 
Конспект лекцій з дисципліни МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАСОБАХ РОЗМІЩЕННЯ (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 Менеджмент). 

укр. 5,00 10 листопад Л

217 604 Родченко В.Б. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Управління 
проектами в туризмі" (для студентів 5-го курсу денної та 5-го 
і 6-го курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр. спеціаліст спеціальностей 
8.14010301, 7.14010301 - "Туризмознавство")

укр. 5,00 10 листопад Л



218 604 Шаповаленко Д.О. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «ОСНОВИ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (для студентів 4 курсу денної 
та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр, напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). 

укр. 5,00 10 листопад Л

219 604 Шаповаленко Д.О. 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр, спеціальності 8.14010101 «Готельно-ресторанна 
справа»).

укр. 5,00 10 листопад Л

220 604 Шаповаленко Д.О. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «СИТУАЦІЙНЕ 
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ТУРИЗМІ» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.14010301 
«Туризмознавство»). 

укр. 5,00 10 листопад Л

221 703 Жигло В.В.
КУЛЬТУРОЛОГІЯ конспект лекцій (для студентів денної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101
«Будівництво»)

укр. 5,00 10 травень Л

222 801 Воронков О.О.
Конспект лекцій з курсу «Прогнозування» (для студентів 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050401 «Економіка підприємства») 

укр. 4,00 10 червень Л

223 801 Воронков О.О.
Конспект лекцій з курсу «Страхування» (для студентів 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030504 Економіка 
підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050401 Економіка підприємства) 

укр. 4,00 10 червень Л

224 801 Жовтяк Г.А.
Ціноутворення на підприємствах міського господарства. 
Конспект лекцій з дисципліни (для студентів заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства»).

укр. 4,00 10 листопад Л



225 801 Жовтяк Г.А.
Оцінка та управління конкурентоспроможністю 
підприємства. Конспект лекцій з дисципліни (для студентів 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 
«Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»)

укр. 4,00 10 листопад Л

226 801 Ковалевська А.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління 
підприємством» (для студентів заочної форми навчання 
освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства  і слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності)) 

укр. 4,00 10 червень Л

227 801 Макаренко І.І.
Текст лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для слухачів другої 
вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 – Економіка 
підприємства й 7.03050901 – Облік і аудит)

укр. 4,00 10 березень Л

228 801 Макаренко І.І.
Текст лекцій з дисципліни «Менеджмент» (для слухачів 
другої вищої освіти за спеціальностями 7.03050401 – 
Економіка підприємства й 7.03050901 – Облік і аудит).

укр. 4,00 10 жовтень Л

229 801 Медведєв І.А.
Конспект лекцій з дисципліни «Управління витратами» (для 
студентів слухачів другої вищої освіти освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 
7.03050401 – Економіка підприємства).

укр. 4,00 10 червень Л

230 801 Пашков В.І. 
Конспект лекцій з дисципліни «Цивільний захист» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 – 
Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка підприємства).

укр. 4,00 10 червень Л

231 801 Петрова В.Ф. 
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст та слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)

укр. 4,00 10 червень Л

232 801 Поспелов О.В.

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація 
виробництва» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050701 – 
«Електротехніка та електротехнології» для слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.05070103 – Електротехнічні 
системи електроспоживання (за видами))

укр. 4,00 10 червень Л



233 801 Пушкар Т.А.

Конспект лекцій з курсу «Державне і регіональне 
управління» для студентів заочної форми навчання освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 - Менеджмент і слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7.03060101 – Менеджмент організацій і 
адміністрування). 

укр. 4,00 10 жовтень Л

234 801 Піонтківський П.В., Пушкар 
Т.А.

Конспект лекцій з курсу «Зовнішньоекономічна діяльність 
підприємства» для студентів заочної форми навчання 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030601 - Менеджмент і слухачів другої вищої 
освіти спеціальностей 7.03060101 – Менеджмент організацій 
і адміністрування).

укр. 4,00 10 листопад Л

235 801 Серьогіна Д.О.
Текст лекцій з дисципліни «Формування бізнес-моделі 
підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства).

укр. 4,00 10 листопад Л

236 801 Соловйова О.Є.
Текст лекцій з дисципліни «Економіка праці та соціально-
трудові відносини» (для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка 
підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 
7.03050401 – Економіка підприємства).

укр. 4,00 10 червень Л

237 801 Сіренко Н.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи економічної теорії» 
(для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» і 
слухачів другої вищої освіти усіх технічних напрямів 
підготовки і спеціальностей). 

укр. 4,00 10 червень Л

238 801 Сіренко Н.М.

Конспект лекцій з дисципліни «Політична економія» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 
6.030509 – Облік і аудит і слухачів другої вищої освіти 
спеціальностей 7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – 
Економіка підприємства. 

укр. 4,00 10 червень Л


