
 

Кафедра менеджменту 

План видання навчально-методичної літератури  

на 1-2-ий семестр 2021- 2022 навчального року 

 
№ Повна назва видання Автор співавтор Обсяг 

видання  

(кількість 

сторінок) 

Тираж Місяць 

подання 

роботи до 

друку 
1 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Основи публічного управління та адміністрування» для 

студентів бакалаврату усіх форм навчання зі спеціальності 281 – 

Публічне управління та адміністрування / укл. О.Ю.Ткачук. Запоріжжя : 

вид. НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 40 с. 

Ткачук О. Ю., доцент 40 с. 5  

2 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи «Теорія організації» 

для здобувачів вищої освіти спеціальності з дисципліни «Теорія 

організації» для здобувачів вищої освіти спеціальності спеціальність 073 

«Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організацій та 

адміністрування». /Укл.: А.Ю.Панкова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2021, - 35 с. 

Панкова А.Ю., доцент 35с.   

3 Методичні вказівки для проведення самостійних та індивідуальних занять 

з дисципіни «Теорія організації» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма 

«Менеджмент організацій та адміністрування». /Укл.: А.Ю.Панкова. – 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2021, - 67 с. 

Панкова А.Ю., доцент 67 с   

4 Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з 

дисципліни «Теорія організації» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма 

«Менеджмент організацій та адміністрування». /Укл.: А.Ю.Панкова. – 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2021, - 31 с. 

Панкова А.Ю., доцент 31 с.   

5 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Рекламний менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 

спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент 

організацій та адміністрування». /Укл.: А.Ю.Панкова. Запоріжжя: ЗНТУ, 

2021, 36 с. 

Панкова А.Ю., доцент     36 с. 

 

  

6 Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни 

«Рекламний менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 

спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент 

організацій та адміністрування». /Укл.: А.Ю.Панкова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 

2021, - 64 с. 

Панкова А.Ю., доцент 64 с.   



 

7 Методичні вказівки для проведення самостійних та індивідуальних занять 

з дисципліни «Регіональне управління» для здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форми навчання за освітнім ступенем бакалавр галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування», Спеціальність: 281 

«Публічне управління та адміністрування» /Укл. А.Ю.Панкова. – 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2021, - 95 с. 

Панкова А.Ю., доцент   95 с. 

 

  

8 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з 

дисципліни «Регіональне управління» для здобувачів вищої освіти денної 

та заочної форми навчання за освітнім ступенем бакалавр галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування», Спеціальність: 281 «Публічне 

управління та адміністрування» /Укл. А.Ю.Панкова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 

2021, - 47с. 

Панкова А.Ю., доцент 47с. 

 

  

9 Методичні вказівки до проведення індивідуальних занять з дисципліни 

«Регіональне управління» для здобувачів вищої освіти денної та заочної 

форми навчання за освітнім ступенем бакалавр галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування», Спеціальність: 281 «Публічне управління 

та адміністрування» /Укл. А.Ю.Панкова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2021, - 47с. 

Панкова А.Ю., доцент 47 с.   

10 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Муніципальний менеджмент» для студентів спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування», освітня програма «Регіональне 

управління» денного відділення. Укл.: Л.В.Шитікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 

2021. 52  с. 

Шитікова Л.В., доцент 52с.   

11 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Муніципальний менеджмент» для студентів спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування», освітня програма «Регіональне 

управління» заочного відділення. Укл.: Л.В.Шитікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 

2021. 41 с. 

Шитікова Л.В., доцент      41 с. 

 

  

12 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Управління інноваціями в публічній сфері» для студентів спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма 

«Регіональне управління» денного відділення. Укл.: Л.В.Шитікова. 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2021. 71с.   

Шитікова Л.В., доцент 71с.     

13 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Управління інноваціями в публічній сфері» для студентів спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма 

«Регіональне управління» заочного відділення. Укл.: Л.В.Шитікова. 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2021. 30с. 

Шитікова Л.В., доцент      30с. 

 

  



 

14 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни. 

«Основи систем та системного аналізу» для студентів денного відділення 

спеціальності спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітня програма (спеціалізація) «Регіональне 

управління»  Укл.: Л.В.Шитікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2021. 42с.   

Шитікова Л.В., доцент 42с.   

15 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Основи систем та системного аналізу» для студентів денного й заочного 

відділень спеціальності спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» освітня програма (спеціалізація)   «Регіональне 

управління» заочного відділення. Укл.: Л.В.Шитікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 

2021. 30с.  

Шитікова Л.В., доцент 30с.   

16 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Адміністративні процедури та послуги» для студентів спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування», освітня програма «Регіональне 

управління» денного відділення. Укл.: Л.В.Шитікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 

2021. 46с.   

Шитікова Л.В., доцент 46с.   

17 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Адміністративні процедури та послуги» для студентів спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування», освітня програма «Регіональне 

управління» заочного відділення. Укл.: Л.В.Шитікова. Запоріжжя: ЗНТУ, 

2021. 30с. 

Шитікова Л.В., доцент        30с. 

 

  

18 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з 

курсу «Місцевий та регіональний розвиток» для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Укл. Гудзь 

П.В. Запоріжжя: НУ «ЗП», 2022. 31 с. 

Гудзь П.В., проф.       31с.   

19 Методичні рекомендації до семінарських занять і самостійної роботи  з 

навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності" для здобувачів вищої 

освіти за освітньою програмою «Регіональне управління» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування». Укл. П.В.Гудзь. 

Запоріжжя: НУЗП, 2022. –  42с. (Укр. мов.) 

 

Гудзь П.В., проф.       42с.   

20 Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни 

“Основи наукових досліджень для студентів спеціальності 281 Публічне 

управління та адміністрування. Укл. П.В Ґудзь.  Запоріжжя: НУЗП, 2022.  

36 с. 

Гудзь П.В., проф.      36с.   

21 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з 

дисципліни «Управління персоналом» для здобувачів вищої освіти денної 

та заочної форми навчання для здобувачів вищої освіти денної та заочної 

Кутідзе Л.С., доцент 34 с.   



 

форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент»  освітня програма 

«Менеджмент організацій та адміністрування» ОС «Бакалавр»/Укл.: 

Л.С.Кутідзе. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 34 с. 
22 Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни 

«Міжнародний менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності 

073 «Менеджмент», освітня програма (спеціалізація) «Менеджмент 

організацій та адміністрування» ОС «Бакалавр»/Укл.: Л.С. Кутідзе.  

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 32с. 

Кутідзе Л.С. , доцент 32 с.   

23 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Менеджмент» для здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою 

програмою підготовки «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування», освітня програма 

(спеціалізація) «Менеджмент організацій і адміністрування» /  Укл. О.О.  

Соріна.- Запоріжжя : НУЗП, 2021. 27 с. 

Соріна О.О, 

ст.викладач 

27 с.   

24 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Операційний менеджмент»  для здобувачів вищої освіти за освітньо-

науковою програмою підготовки «бакалавр» спеціальності 073 

«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітня 

програма (спеціалізація) «Менеджмент організацій і адміністрування» /  

Укл. О.О.  Соріна.- Запоріжжя : НУЗП, 2021. 25 с. 

Соріна О.О, 

ст.викладач 

25 с.   

25 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з 

курсу «Регіональна економіка» для здобувачів вищої освіти спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма 

(спеціалізація) «Регіональне управління» /  Укл.  І.А. Нечаєва. – 

Запоріжжя: НУ «ЗП», 2021, 61 с. 

Нечаєва І.А., доцент 61 с.   

26 Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з 

курсу «Регіональна економіка» для здобувачів вищої освіти спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма 

(спеціалізація) «Регіональне управління» /  Укл.  І.А. Нечаєва. – 

Запоріжжя: НУ «ЗП», 2021, 18 с. 

Нечаєва І.А., доцент 18 с.   

27 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з  курсу 

«Регіональна економіка» для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування», освітня програма 

(спеціалізація) «Регіональне управління» /  Укл.  І.А. Нечаєва. – 

Запоріжжя: НУ «ЗП», 2021, 29 с. 

Нечаєва І.А., доцент 29 с.   

28 Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу «Публічні 

фінанси» для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання за освітньо-

науковою програмою підготовки бакалавр спеціальності 281 «Публічне 

Нечаєва І.А., доцент 17 с   



 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» / Укл. І.А. Нечаєва. – Запоріжжя: НУ «Запорізька 

політехніка», 2021. - 17 с.  

29 Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з 

дисципліни «Публічні фінанси» для здобувачів вищої освіти за освітньо-

науковою програмою підготовки бакалавр спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування». – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 40 с. 

Нечаєва І.А., доцент 40 с.   

30 Методичні вказівки до проведення самостійних та індивідуальних занять з 

дисципліни «Публічні фінанси» для здобувачів вищої освіти за освітньо-

науковою програмою підготовки бакалавр спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування». – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 16 с. 

Нечаєва І.А., доцент 16 с.   

31 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Економіка та фінанси підприємства» для здобувачів вищої освіти за 

освітньо-науковою програмою підготовки бакалавр галузі знань 07 

“Управління та адміністрування” спеціальність 073 “Менеджмент” 

спеціалізація “Менеджмент організацій і адміністрування”  /  Укл.  І.А. 

Нечаєва. – Запоріжжя: НУЗП, 2021, 36 с. 

Нечаєва І.А., доцент 36 с.   

32 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Стратегічне управління» для здобувачів вищої освіти денної та заочної 

форми навчання за освітньо-науковою програмою підготовки «бакалавр» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітньої програми 

«Менеджмент організацій та адміністрування», спеціальності 073 

«Менеджмент» / Укл. Тесленок І.М. Запоріжжя : НУЗП, 2021. 32 с. 

Тесленок І.М., доцент 32 с.   

33 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Стратегічне управління регіоном» для здобувачів вищої освіти за 

освітньо-науковою програмою підготовки «бакалавр» галузі знань 28 

Публічне управління та адміністрування, освітня програма «Регіональне 

управління», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

/ Укл. Тесленок І.М. Запоріжжя : НУЗП, 2021. 34 с. 

Тесленок І.М., доцент 34 с.   

34 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Управління змінами» для здобувачів вищої освіти денної та заочної 

форми навчання за освітньо-науковою програмою підготовки «бакалавр» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», освітньої програми 

«Менеджмент організацій та адміністрування», спеціальності 073 

«Менеджмент» / Укл. Тесленок І.М. Запоріжжя : НУЗП, 2021.   32 с. 

Тесленок І.М., доцент 32 с.   



 

35 Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни 

«Управління діловими комунікаціями» для здобувачів вищої освіти денної 
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