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Державне управління 

 

1 351.85 

М42 
     Мединська, Г.А. Державне управління розвитком гуманітарної сфери в 

системі забезпечення суспільної стабільності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного 

управління"  / Г. А. Мединська. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2020. – 20 с. – Електронна 

копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/19202 

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 351.85 

М42 
     Мединська, Г.А. Державне управління розвитком гуманітарної сфери в 

системі забезпечення суспільної стабільності : дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : 25.00.02 / Г. А. Мединська. – Чернігів : [Б.в.], 2020. – 255 с. – 

Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/19537 

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

3 351.863(477) 

Р83 
     Ружицький, І.Ю. Теоретико-концептуальні засади інституційного 

забезпечення економічної безпеки України : монографія / І. Ю. Ружицький. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 296 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24901.  

   Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

     Економіка підприємств 
 

1 658(072) 

Е45 
     Економіка підприємства : метод. вказівки до виконання розрахунк. роботи 

для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузі знань 07 “Управління 

та адміністрування” спец. 072 “Фінанси, банк. справа та страхування” всіх форм 

навчання / уклад.: Ж. В. Дерій, Т. І. Зосименко ; Каф. теорет. та приклад. 

економіки.  – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – 29 с. – 

Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/25468 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

  

                  Економічні науки 
 

1 339.9 

А39 
     Акименко, О.Ю. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

промислового виробництва: теорія, методологія, практика : монографія / 

О.  Ю.  Акименко. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

397  с.  – Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24902.  

    Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 1, вул. 

Шевченка,95) 

 

2 338.45:687/89 

Б88 
     Бродюк, І.В. Формування стратегії інвестиційного розвитку швейної 

промисловості в умовах інтеграції України в ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним 

господарством" / І. В. Бродюк. – Бровари : ЕКСПРЕС-ДРУК, 2020. – 20 с. –

Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/19207 

    Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 



3 338.45:687/89 

Б88 
     Бродюк, І.В. Формування стратегії інвестиційного розвитку швейної 

промисловості в умовах інтеграції України в ЄС : дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : 08.00.03 / І. В. Бродюк. – Чернігів : [Б.в.], 2020. – 245 с. : іл., 

табл.  – Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/19368 

    Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

4 332.142.4/.6 

(075.8) 

Е45 

     Екологічна економіка : метод. вказівки до проведення практ. занять і самост. 

засвоєння дисципліни для здобувачів вищ. освіти спец. 051 “Економіка” освітньої 

програми “ Економіка підприємства” денної форми навчання / уклад.: О.  В. 

Мініна, Н. Т. Шадура-Никипорець ; Каф. теорет. та прикладної економіки. – 

Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2020. – 82 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/19710 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

5 331.108.26 

(072) 

К13 

     Кадрове діловодство : метод. вказівки до проведення семінар. (практ.) занять 

та самост. роботи для ЗВО спец. 081 "Право" першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти 

/ уклад.: В. М. Литвиненко ; Каф. публ. та приват. права. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 26 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24877 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

6 338.43 

К17 
     Калантаєвська, О.О. Формування стратегії сталого економічного розвитку 

аграрної галузі України : дис. на здобуття ступеня д-ра філософії : спец. 051 

"Економіка" / О. О. Калантаєвська. – Київ : [Б.в.], 2021. – 269 с. –Електронна копія 

існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24663 

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

7 334.72 

Л99 
     Ляшко, М.В. Модернізація організаційно-економічних інструментів 

державної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління 

національним господарством" / М. В. Ляшко. – Бровари : ЕКСПРЕС-ДРУК, 2020. – 

20 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/19126 

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

8 334.72 

Л99 
     Ляшко, М.В. Модернізація організаційно-економічних інструментів 

державної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні : дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : 08.00.03 / М. В. Ляшко. – Запоріжжя : [Б.в.], 2020. – 

220  с. – Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/19659 

      Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

9 338.488.2: 

640.4(072) 

О-64 

     Організація готельного господарства : практикум : метод. вказівки до 

виконання практ. завдань та самост. роботи для здобувачів освіти першого 

(бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 242 “Туризм” / уклад.: О. І. Гонта, 

І.  В.  Безуглий  ; Каф. туризму. – Чернігів : РВВ НУ «Чернігівська політехніка», 

2021. – 186 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24865 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 



10 339.9(072) 

О-75 
     Основи зовнішньоекономічної діяльності : метод. вказівки до практ. занять 

та самост. роботи для здобувачів ступеню вищ. освіти «бакалавр» спец. 075 

«Маркетинг» / уклад.: С. О. Полковниченко ; Каф. маркетингу, PR-технологій та 

логістики. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 56 с. – 

Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24890 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

11 339.9(072) 

О-75 
     Основи зовнішньоекономічної діяльності : метод. вказівки до виконання 

розрахунк.-граф. роботи для здобувачів ступеню вищ. освіти «бакалавр» спец. 075 

«Маркетинг» / уклад.: С. О. Полковниченко ; Каф. маркетингу, PR-технологій та 

логістики. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 21 с. – 

Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24889 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

12 330.101.541(0

72) 

О-75 

     Основи макро- та мікроекономіки : метод. вказівки до виконання курс. 

роботи для здобувачів вищ. освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування” 

спец. 071 “Облік і оподаткування” всіх форм навчання / уклад.: О. В. Мініна, 

Н.  Т.  Шадура-Никипорець ; Каф. теорет. та прикладної економіки. – Чернігів : 

РВВ ЧНТУ, 2020. – 37 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT 

ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/19711 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

13 330.101.542(0

72) 

О-75 

     Основи мікро та макроекономіки : метод. вказівки до виконання розрахунк.-

граф. роботи для здобувачів ступеню вищ. освіти «бакалавр» спец. 075 

«Маркетинг» / уклад.: С. О. Полковниченко ; Каф. маркетингу, PR-технологій та 

логістики. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 25 с. – 

Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24892 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

14 339.13(072) 

О-75 
     Основи ринкової економіки : метод. вказівки до виконання розрахунк.-граф. 

роботи для здобувачів ступеню вищ. освіти «бакалавр» спец. 075 «Маркетинг» / 

уклад.: С. О. Полковниченко ; Каф. маркетингу, PR-технологій та логістики. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 33 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24893 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

15 330.34(072) 

С76 
     Сталий розвиток суспільства = Sustainable development of society : метод. 

вказівки до лекцій для підготовки магістрів спец. 231 "Соціальна робота" / уклад.: 

А. М. Ревко, А. В. Вербицька ; Каф. соц. роботи. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 85 с. – (Текст англ. мовою). Комп'ютерний файл. Умови 

доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24871 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

16 330.34(072) 

С76 
     Сталий розвиток суспільства = Sustainable development of society : метод. 

вказівки до практ. занять та самост. роботи для підготовки магістрів спец. 231 

"Соціальна робота" / уклад.: А. М. Ревко ; Каф. соц. роботи. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 57 с. – (Текст англ. мовою). Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24870 

      Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 



17 330.5 

Х69 
     Ходжаян, А.Р. Державне регулювання структурно-галузевих трансформацій 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук  : 

спец. 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / 

А.  Р.  Ходжаян. – Бровари : ЕКСПРЕС-ДРУК, 2019. – 24 с. – Електронна копія 

існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/18364 

    Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

18 330.5 

Х69 
     Ходжаян, А.Р. Державне регулювання структурно-галузевих трансформацій 

національної економіки : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

08.00.03  / А. Р. Ходжаян. – Київ : [Б.в.], 2019. – 251 с. – Електронна копія існує. 

Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/18490 

    Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

Іноземні мови 
 

1 811.111 

(075.8) 

А56 

     Альбота, С. Стилістика сучасної англійської мови = English Stylistics : навч. 

посіб. / С. Альбота, М. Карп. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. – 302 с.  

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 811.111(072) 

А64 
     Англійська мова для соціальних працівників = English for Social 

Workers  : метод. вказівки до практ. занять з англ. мови для підготовки ЗВО освіт. 

ступеня "бакалавр" спец. 231 "Соціальна робота" освіт.-проф. програми 

«Соціально-правовий захист» / уклад.: Л. М. Гречок ; Каф. інозем. мов проф. 

спрямування. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 46 с. – 

Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24860 

      Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

3 811.111(072) 

А64 
     Англійська мова для соціальної роботи = English for Social Work : метод. 

вказівки до практ. занять та самост. роботи з дисц. «Iноземна мова» для підготовки 

ЗВО спец. 231 "Соціальна робота" / уклад.: Н. М. Лашук, О. В. Ніколаєнко, 

Т.  О.  Ушата ; Каф. інозем. мов проф. спрямування. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2022. – 68 с. : іл. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25369 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

4 811.111(072) 

А64 
     Англійська мова для фахівців з екології = English for Ecology : метод. 

вказівки з навч. дисципліни “Інозем. мова” (англ.) для практ. занять та самост. 

роботи студентів спец.101 «Екологія» ступеня вищ. освіти “бакалавр” / уклад.: 

С.  Ю. Кормільцина ; Каф. інозем. мов проф. спрямування. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 44 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24859 

      Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

5 811.111(072) 

А64 
     Англійська мова для юристів = English for Lawyers : метод. вказівки до 

самост. роботи з англ. мови (за проф. спрямуванням) для студентів спец. 081 

"Право". Ч. I / уклад.: Л. М. Гречок, Ю. В. Шевченко, Н. М. Лашук ; Каф. інозем. 

мов проф. спрямування. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2020. – 52 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/19713 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 



6 811.111 

(075.8) 

Б12 

     Бабелюк, О.А. Практика усного та писемного англійського мовлення: 

фразеологічні одиниці та синоніми : підручник : рек. МОН України. Ч. 2. 

Фразеологічні одиниці / О. А. Бабелюк, О. В. Коляса. – Вінниця : Нова Книга, 

2013.  – 321 с. : іл.  

      Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

7 811.111'25 

(075.8) 

Б82 

     Бордюк, Л. Переклад як міжкультурна комунікація: англійська - українська 

мови = Translation as intercultural communication: English - Ukrainian : навч. посіб. / 

Л. Бордюк. – 2-ге вид., зі змін. та допов. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 

2019. – 133 с.  

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

8 811.111 

(075.8) 

Б88 

     Бровченко, Т.О. Фонетика англійської мови (контрактивний аналіз вимови 

англійської та української вимови) = English phonetics (contrastive analysis of English 

and Ukrainian pronunciation) : підручник : рек. МОН України / Т. О. Бровченко, 

Т.  М. Корольова. – 3-тє вид. – Одеса : Гельветика, 2020. – 296 с. : іл. 

       Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

9 81'1(075.8) 

В85 
     Вступ до мовознавства : підручник / І. О. Голубовська, С. М. Лучканин, В. 

Ф. Чемес та ін. ; за ред. І. О. Голубовської. – Київ : Академія, 2016. – 319 с. – (Alma 

mater+).  

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

10 811.111'25 

(075.8) 

Г85 

     Гриців, Н. Перекладай з інтелектом = Tap into translation digital society : навч. 

посіб. / Н. Гриців, О. Кулина. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. – 

218  с.  

    Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

11 81'25(075.8) 

Г93 
     Гудманян, А.Г. Основи перекладознавства : навч. посіб. / А. Г. Гудманян, 

А.  В. Сітко, Г. Г. Єнчева. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 351 с. : іл.  

      Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

12 811.112.2 

(075.8) 

Д72 

     Драб, Н.Л. Практична граматика німецької мови = Deutsche Grammatik : навч. 

посіб. / Н. Л. Драб, С. О. Скринька, С. Стаброз. – 2-ге вид., перероб. та допов.  – 

Вінниця : Нова Книга, 2019. – 278 с. : іл.  

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

13 81'25(075.8) 

М22 
     Мамрак, А.В. Вступ до теорії перекладу : навч. посіб. : рек. МОН України / 

А. В. Мамрак. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 303 с.  

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

14 811.111 

(075.8) 

П69 

     Практичний курс англійської мови = Practical English course. Intermediate 
: підручник : рек. МОН України. Другий курс / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, І. 

Ю. Набокова, Н. О. Бабак ; за ред. Л. М. Черноватого, В.  І.  Карабана.  – Друге 

вид., випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 331  с. : іл. – (Dictum Factum).  

      Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

15 811.111 

(075.8) 

П69 

     Практичний курс англійської мови = Practical English course. 

Preintermediate : підручник : рек. МОН України. Ч. 1 / Л. М. Черноватий, 

В.  І.  Карабан, І. Ю. Набокова et al. ; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – 

Друге вид., випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 336 с. : іл. – (Dictum 

Factum).  

     Кільк. прим.:  2  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 



16 811.111 

(075.8) 

П69 

     Практична граматика англійської мови з вправами = Practical Grammar 

of English with exercises : навч. посіб. : рек. МОН України. Т. 2. Модальність. 

Неособові форми дієслова. Особливі випадки вживання артикля, множина 

іменників іноземного походження. Пунктуація / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, 

І.  Ю. Набокова et al. ; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – 2-ге вид., випр.  – 

Вінниця : Нова Книга, 2017. – 278 с. : іл. – (Dictum Factum).  

      Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

17 811.111 

Ч-49 
     Черноватий, Л.М. Практичний курс англійської мови = Practical English 

course. Preintermediate : книга для викладача. Ч. 1. Перший курс / Л. М. Черноватий, 

Н. М. Ковальчук, Ю. В. Матюхіна ; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вид. 

друге. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 92 с. – (Dictum Factum).  

     Кільк. прим.:  2  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

18 811.111 

Ч-49 
     Черноватий, Л.М. Практичний курс англійської мови = Practical English 

course. Intermediate : книга для викладача. Другий курс / Л. М. Черноватий, Ю. В. 

Матюхіна, Н. М. Ковальчук ; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – 2-ге вид., 

випр. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 102 с. – (Dictum Factum).  

       Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

19 811.124 

(075.8) 

Ш19 

     Шаманова, Н.Є. Латинська мова : навч. посіб. / Н. Є. Шаманова. – Миколаїв  : 

НУК ім. адмірала Макарова, 2021. – 141 с. – (Навчальні посібники).  

      Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

Комп’ютерні науки 
 

1 004.056(072) 

К38 
     Кібербезпека : метод. вказівки до виконання випуск. кваліфікац. роботи 

здобувачів вищ. освіти освіт. ступеню "бакалавр" спец. 125 - "Кібербезпека" / 

уклад.: Т. А. Петренко, Ю. М. Ткач, Д. Б. Мехед ; Каф. кібербезпеки та математ. 

моделювання. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2020. – 34 с. – Комп'ютерний файл. Умови 

доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/19717 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

2 004.056(072) 

К38 
     Кібербезпека : метод. вказівки до виробн. практики за спец. 125 - 

"Кібербезпека" освіт.-кваліфікац. рівень - бакалавр / уклад.: Т. А. Петренко ; Каф. 

кібербезпеки та математ. моделювання. – Чернігів : РВВ ЧНТУ, 2020. – 37 с. – 

Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/19718 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

3 004.056(072) 

К63 
     Комплексні системи захисту інформації : метод. вказівки до виконання 

курс. проєкту для студентів спец. 125 "Кібербезпека" / уклад.: Ю. М. Ткач, 

С.  М.  Семендяй ; Каф. кібербезпеки та математ. моделювання. – Чернігів : РВВ 

НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 132 с. – Комп'ютерний файл. Умови 

доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URl: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24727 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

4 004.5 

Л19 
     Лактіонов, О.І. Інформаційна технологія оцінювання якості підготовки 

операторів верстатів з числовим програмним керуванням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформаційні технології"  / 

О. І. Лактіонов. – Полтава : РВВ НУ "Полтавська політехніка ім. Ю.  Кондратюка", 

2020. – 20 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24247 

    Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 



5 004.5 

Л19 
     Лактіонов, О.І. Інформаційна технологія оцінювання якості підготовки 

операторів верстатів з числовим програмним керуванням : дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : 05.13.06 / О. І. Лактіонов. – Чернігів : [Б.в.], 2020. – 

195  с.  – Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24248 

      Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

  

Маркетинг і реклама 
 

1 659.1(072) 

Р36 
Рекламний креатив : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи для 

здобувачів ступеню вищ. освіти "магістр" спец. 075 «Маркетинг» / уклад.: 

Т.  А.  Рябова ; Каф. маркетингу, PR-технологій та логістики. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 34 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24858 

Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

2 659.1(072) 

Р36 
Рекламний менеджмент : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи 

для здобувачів ступеню вищ. освіти "магістр" спец. 075 «Маркетинг» / уклад.: 

Т.  А.  Рябова ; Каф. маркетингу, PR-технологій та логістики. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 39 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24856 

Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

  

Менеджмент 
 

1 005.21(072) 

Б59 
     Бізнес-аналітика : метод. вказівки до виконання розрах.-граф. роботи для 

ЗВО спец. 075 «Маркетинг» ступеню вищ. освіти «бакалавр» / уклад.: 

В.  А.  Москаленко ; Каф. маркетингу, PR-технологій та логістики. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 25 с. – Комп'ютерний файл. Умови 

доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24894 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

2 005:37 

Д59 
     Догадіна, В.Ю. Організаційно-економічне забезпечення управління 

освітніми послугами в Україні в умовах євроінтеграції : дис. на здобуття ступеня 

д-ра філософії : спец. 073 "Менеджмент" / В. Ю. Догадіна. – Харків : [Б.в.], 2021. – 

280 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24607 

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

3 005:364 

К56 
     Коваль, К.П. Механізми удосконалення надання соціальних послуг на основі 

європейських стандартів соціального захисту населення : дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філософії : спец. 073 "Менеджмент" / К. П. Коваль. – Чернігів : [Б.в.], 

2021. – 240 с. – Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24664 

      Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

4 005:339.138 

(072) 

М26 

     Маркетинговий менеджмент : метод. вказівки до практ. занять та самост. 

роботи для здобувачів ступеню вищ. освіти "магістр" спец. 075 «Маркетинг» / 

уклад.: Т. А. Рябова ; Каф. маркетингу, PR-технологій та логістики. – Чернігів : РВВ 

НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 72 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24857 

      Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 



5 005.95/.96 

(072) 

М85 

     Мотивація персоналу : метод. вказівки до виконання курс. роботи 

здобувачами вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» спец. 073 "Менеджмент" освіт.-

проф. програми "Управління персоналом та економіка праці" денної та заоч. форм 

навчання / уклад.: І. І. Кичко ; Каф. управління персоналом та економіки праці. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 31 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24896 

      Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

6 005.21(075.8) 

С83 
     Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів : 

підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, І. М. Олійченко та ін. ; за заг. ред. 

М.  П.  Бутка.  – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 343 с.  

     Кільк. прим.:  10  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

7 005.915(072) 

Ф59 
     Фінансовий менеджмент бізнес-середовища : метод. вказівки до виконання 

розрахунк.-граф. роботи для ЗВО спец. 075 «Маркетинг» ступеню вищ. освіти 

«бакалавр» / уклад.: В. А. Москаленко ; Каф. маркетингу, PR-технологій та 

логістики. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 26 с. – 

Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24895 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

  

Наука 
 

1 001.891(072) 

М54 
     Методологія і організація наукових досліджень в соціальній роботі : 

метод. вказівки до семінар. занять для здобувачів другого рівня вищ. освіти освіт.-

проф. програми «Соціально-правовий захист» галузь знань 23 "Соціальна робота" 

за спец. 231 "Соціальна робота" / уклад.: Т. І. Коленіченко ; Каф. соц. роботи. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 28 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24872 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

  

Психологічні науки 
 

1 159.923 

(075.8) 

З-18 

     Закалик, Г.М. Психологія розвитку та успіху особистості : навч. посіб. / 

Г.  М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н. М. Шувар. – Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2019. – 486 с. : іл.  

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 159.9(075.8) 

Л55 
     Лизанчук, В. Психологія мас-медіа : підручник / В. Лизанчук. – Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2015. – 418 с. : іл.  

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

  

Соціальний захист 
 

1 364 

С69 
     Соціальні інновації в контексті реформаційних змін : зб. матеріалів 

Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол.: О. О. Новомлинець, В. Г. Маргасова, 

Л.  А.  Остапенко та ін. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

97  с. – Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua. URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24682.  

    Кільк. прим.:  2  (Бібліотека електронних копій, Корпус 8, вул. 

Козацька,1а) 

 



2 364-78(072) 

С69 
     Соціально-правовий захист : метод. вказівки до виконання кваліфікац. 

роботи для здобувачів другого рівня вищ. освіти освіт.-проф. програми 

«Соціально-правовий захист» галузь знань 23 "Соціальна робота" за спец. 231 

"Соціальна робота" / уклад.: Т. І. Коленіченко, Н. С. Нагорна ; Каф. соц. роботи. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 69 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24873 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

3 364-78(072) 

С69 
     Соціально-правовий захист : метод. вказівки до курс. роботи для здобувачів 

вищ. освіти освіт.-проф. програми «Соціально-правовий захист» галузь знань 23 

"Соціальна робота" за спец. 231 "Соціальна робота" / уклад.: Т. І. Коленіченко, 

Т.  С. Острянко ; Каф. соц. роботи. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 

2021. – 46 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24867 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

4 364-78(072) 

С69 
     Соціально-правовий захист : метод. вказівки до проходження переддиплом. 

практики для здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня «магістр» освіт. програми 

«Соціально-правовий захист» галузі знань 23 "Соціальна робота" за спец. 231 

"Соціальна робота" / уклад.: Т. І. Коленіченко, Т. С. Острянко ; Каф. соц. роботи. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 35 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24868 

      Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

  

Соціологічні науки 
 

1 316.46(075.8) 

В61 
     Вовк, О.Б. Лідерство : навч. посіб. / О. Б. Вовк, О. Л. Зарицька, 

А.  В.  Симак.  – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 194 с. : іл.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 316.346(072) 

П86 
     Психологія гендерних відносин сучасного суспільства : метод. вказівки до 

семінар. занять та самост. роботи для студентів спец. 231 "Соц. робота" усіх форм 

навчання / уклад.: Л. М. Новик, М. І. Захаріна ; Каф. соц. роботи. – Чернігів : РВВ 

ЧНТУ, 2020. – 38 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua 

URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/19712 

              Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

3 316.77(075.8) 

Х73 
     Холод, О.М. Комунікаційні технології : підручник : затв. МОН молоді та 

спорту України / О. М. Холод. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 211 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

  

Технічні науки 
 

1 629.33(072) 

А22 
     Автомобільний транспорт : метод. вказівки до виконання кваліфікац. роботи 

магістра / уклад.: В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, Я. В. Кужельний ; Каф. автомоб. 

транспорту та галуз. машинобудування. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 43 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT 

ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24888 

      Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

2 621.38 

Д33 
     Денисов, Ю.О. Системи регулювання роботизованих комплексів : 

монографія / Ю. О. Денисов, В. П. Войтенко, А. С. Ревко. – Івано-Франківськ : 

НАІР, 2021. – 125 с. : іл.  

     Кільк. прим.:  2  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 



3 623 

З-41 
     Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту 

випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : наук.-теорет. та 

наук.-практ. зб. наук. пр. Вип. 2(8) / редкол.: В. Г. Башинський (голов. ред.) та ін. – 

Житомир : О. О. Євенок, 2021. – 150 с. : іл.  

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

4 623 

З-41 
     Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту 

випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки : наук.-теорет. та 

наук.-практ. зб. наук. пр. Вип. 3(9) / редкол.: В. Г. Башинський (голов. ред.) та ін. – 

Житомир : О. О. Євенок, 2021. – 155 с. : іл.  

    Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

5 621.9.04(072) 

П37 
     Плазмові та променеві методи обробки матеріалів : метод. вказівки до 

виконання лаб. робіт для підготовки здобувачів вищ. освіти за спец. 131 

"Прикладна механіка", спеціалізацією "Технології та устаткування зварювання" / 

уклад.: М. Г. Болотов, Г. П. Болотов ; Каф. технології зварювання та будівництва.  – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 22 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24879 

   Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

6 621.791(072) 

П79 
     Проєктування технологічних процесів зварювального виробництва : 

метод. вказівки до практ. занять для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) 

рівня спец. 131 "Прикладна механіка", за освіт.-проф. програмою «Технології та 

устаткування зварювання» / уклад.: С. В. Олексієнко, С. М. Ющенко ; Каф. 

технології зварювання та будівництва. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 48 с. : іл. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT 

ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24880 

   Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

7 621.38(072) 

С40 
     Системи відображення інформації : метод. вказівки до виконання курс. 

проєкту для студентів спец. 171 "Електроніка" / уклад.: В. П. Войтенко ; Каф. 

електроніки, автоматики, робототехніки та мехатроніки. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 28 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URL: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24883 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

8 623 

С78 
     Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних 

умовах : зб. ХХІ наук.-техн. конф., 2-3 верес. 2021 р., Чернігів / відп. за вип. 

В.  А.  Дмитрієв. – Чернігів : Брагинець О. В., 2021. – 291 с.  

    Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

9 621.791(072) 

Т38 
     Технології та устаткування зварювання : метод. вказівки до виконання 

програми переддиплом. практики для ЗВО другого освіт. рівня (магістр) за освіт.-

проф. програмою спец. 131 "Прикладна механіка" галузі знань 13 "Механічна 

інженерія" / уклад.: М. Д. Кайдаш, І. О. Прибитько ; Каф. технології зварювання та 

будівництва. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 39 с. – 

Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24900 

   Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

 

 

 

 



  

Туризм та готельне господарство 
 

1 338.488.2: 

640.4(072) 

О-64 

     Організація готельного господарства : метод. вказівки до виконання 

розрахунк. роботи для здобувачів освіти першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти 

спец. 242 “Туризм” / уклад.: О. І. Гонта, І. В. Безуглий ; Каф. туризму. – Чернігів : 

РВВ НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 21 с. – Комп'ютерний файл. Умови 

доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24864 

      Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

2 338.488.2: 

640.4(072) 

Т38 

     Технологія готельної справи : практикум : метод. вказівки до виконання 

практ. завдань та самост. роботи для здобувачів освіти першого (бакалавр.) рівня 

вищ. освіти спец. 242 “Туризм” / уклад.: О. І. Гонта, І. В. Безуглий ; Каф. туризму.  – 

Чернігів : РВВ НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – 61 с. : іл. – Комп'ютерний 

файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24863 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

3 338.48(072) 

Т88 
     Туроперейтинг : практикум : метод. вказівки до виконання практ. завдань та 

самост. роботи для здобувачів освіти першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 

242 “Туризм” / уклад.: І. В. Безуглий ; Каф. туризму. – Чернігів : РВВ НУ 

«Чернігівська політехніка», 2021. – 163 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24897 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

  

Художня література 
 

1 821(100) 

(075.8) 

Д13 

     Давиденко, Г.Й. Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття : навч. 

посіб. : рек. МОН України / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. – 2-ге вид., перероб. 

та допов. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 289 с. : іл.  

     Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

2 821(100) 

(075.8) 

Д13 

     Давиденко, Г.Й. Історія зарубіжної літератури XХ століття : навч. посіб. : рек. 

МОН України / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак. – 3-тє вид. – Київ 

: ЦУЛ, 2021. – 487 с. : іл.  

    Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

3 821(100) 

(075.8) 

Д13 

     Давиденко, Г.Й. Історія зарубіжної літератури XІX - початку XХ століття : 

навч. посіб. : рек. МОН України / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – 3-тє вид. – Київ : 

ЦУЛ, 2021. – 399 с. : іл.  

    Кільк. прим.:  1  (Корпус 1, вул. Шевченка,95) 

 

4 821.111(73) 

Д41 
     Джіо, С. Остання камелія : роман / С. Джіо. – Харків : Віват, 2017. – 318 с. 

     Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.) 

 

5 821.161.2"20" 

К38 
     Кідрук, М. Де немає Бога : роман / М. Кідрук. – Харків : Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2019. – 476 с. : іл.  

     Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.) 

 

6 821.133.1 

М29 
     Мартен-Люган, А. Вибачте, на мене чекають : роман : пер. с фр. / А. Мартен-

Люган. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. – 389 с.  

              Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.) 

 



7 821.161.2"20" 

О-73 
     Осійчук, О. Абрикосова книгарня : роман / О. Осійчук. – Київ : Наш Формат, 

2021. – 239 с.  

     Кільк. прим.:  1  (Абонемент худ. літ.) 

 

8 821.111 

Р24 
     Расселл, Г. Рік хюґе по-данськи. Секрети найщасливішої країни у світі / Г. 

Расселл. – Харків : Віват, 2019. – 415 с. – (Дозвілля).  

 

 

 

Юридичні науки 
 

1 346.9(072) 

Г72 
     Господарські процесуальні документи : метод. вказівки до семінар. (практ.) 

занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 081 «Право» освіт.-проф. 

програми «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова 

допомога)»  / уклад.: К. І. Апанасенко ; Каф. публ. та приват. права. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – 50 с. – Комп'ютерний файл. Умови 

доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25368 

   Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

2 343.2/.7(072) 

К82 
     Кримінальне право : метод. рек. до семінар. занять для підготовки здобувачів 

вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» за спец. 081 «Право» освіт.-проф. програма 

«Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)»  / уклад.: 

Н. В. Коломієць ; Каф. кримін. права та правосуддя. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2022. – 65 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25366 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

3 343.2/.7(072) 

К82 
     Кримінальне право : метод. рек. до самост. роботи для підготовки здобувачів 

вищ. освіти освіт. ступеня «бакалавр» за спец. 081 «Право» освіт.-проф. програма 

«Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова допомога)»  / уклад.: 

Н. В. Коломієць ; Каф. кримін. права та правосуддя. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2022. – 80 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25367 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

4 343.9(072) 

К82 
     Кримінологія : метод. вказівки до самост. роботи для здобувачів вищ. освіти 

ден. форми навчання спец. 262 "Правоохоронна діяльність" / уклад.: 

Н.  В.  Коломієць, А. М. Толкач ; Каф. кримін. права та правосуддя. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – 27 с. – Комп'ютерний файл. Умови 

доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25364 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

5 343.9(072) 

К82 
     Кримінологія : метод. вказівки до семінар. занять для здобувачів вищ. освіти 

ден. форми навчання спец. 262 "Правоохоронна діяльність" / уклад.: 

Н.  В.  Коломієць, А. М. Толкач ; Каф. кримін. права та правосуддя. – Чернігів : 

РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – 40 с. – Комп'ютерний файл. Умови 

доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25365 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

6 341(072) 

М58 
     Міжнародне право : метод. вказівки до семінар. занять для здобувачів вищ. 

освіти спец. 262 «Правоохоронна діяльність» / уклад.: С. В. Веремієнко ; Каф. 

правоохорон. діяльності та загальноправ. дисциплін. – Чернігів : РВВ НУ 

"Чернігівська політехніка", 2021. – 49 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24884 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 



7 341.9(072) 

М58 
     Міжнародне приватне право : метод. вказівки до семінар. занять та самост. 

роботи для ЗВО спец. 081 «Право» / уклад.: А. Г. Барабаш ; Каф. публ. та приват. 

права. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 112 с. – 

Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24881 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

8 341.1/.8(072) 

М58 
     Міжнародне публічне право : метод. вказівки до семінар. (практ.) занять та 

самост. роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 081 «Право» / уклад.: 

М.  В.  Чічкань  ; Каф. публ. та приват. права. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська 

політехніка", 2021. – 28 с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT 

ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24869 

      Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

9 342.9:351.74 

(072) 

Н83 

     Нормативно-правові засади дозвільної діяльності правоохоронних 

органів : метод. вказівки до самост. роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 262 

"Правоохоронна діяльність" освіт.-проф. програма «Правоохоронна діяльність» / 

уклад.: І. В. Берднік ; Каф. правоохорон. діяльності та загальноправ. дисциплін. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – 60 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: локальна мережа НУ "Чернігівська політехніка" ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25465 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

10 342.9:351.74 

(072) 

Н83 

     Нормативно-правові засади дозвільної діяльності правоохоронних 

органів : метод. вказівки до семінар. занять для здобувачів вищ. освіти спец. 262 

"Правоохоронна діяльність" освіт.-проф. програма «Правоохоронна діяльність» / 

уклад.: І. В. Берднік ; Каф. правоохорон. діяльності та загальноправ. дисциплін. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – 51 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: локальна мережа НУ "Чернігівська політехніка" ; Б-ка, корп. №1; 

IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25466 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

11 342.9:351.74 

(072) 

О-64 

     Організаційно-правові засади превентивної діяльності Національної 

поліції : метод. вказівки до самост. роботи для здобувачів вищ. освіти спец. 262 

"Правоохоронна діяльність" освіт.-проф. програма «Правоохоронна діяльність» / 

уклад.: І. В. Берднік ; Каф. правоохорон. діяльності та загальноправ. дисциплін. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – 42 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25487 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

12 342.9:351.74 

(072) 

О-64 

     Організаційно-правові засади превентивної діяльності Національної 

поліції : метод. вказівки до семінар. занять для здобувачів вищ. освіти спец. 262 

"Правоохоронна діяльність" освіт.-проф. програма «Правоохоронна діяльність» / 

уклад.: І. В. Берднік ; Каф. правоохорон. діяльності та загальноправ. дисциплін. – 

Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – 52 с. – Комп'ютерний файл. 

Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/25488 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

13 34(072) 

П68 
     Право : метод. вказівки до проходження технолог. практики у суд. органах 

для ЗВО усіх форм навчання спец. 081 «Право», ОПП "Цивіл. та господ. юстиція 

(Суд. Нотаріат. Правова допомога)" / уклад.: Н. Є Керноз, К. І. Апанасенко ; Каф. 

публ. та приват. права. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 

81  с. – Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24899 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 



14 342.9:351.74 

П68 
     Правоохоронна система України: сучасний стан та перспективи розвитку 
: зб. матеріалів круглого стому, 14 груд. 2021 р., Чернігів / за заг. ред. О.  Г. 

Козинець. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 170 с. – 

Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/25419 

     Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

15 347.97/.99 

(477)(072) 

С89 

     Судові та правоохоронні органи : метод. вказівки до практ. занять для 

підготовки здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр" за спец. 081 "Право" 

освіт.-проф. програми «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова 

допомога)» / уклад.: Н. С. Пузирна, І. В. Іваньков ; Каф. кримін. права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 43 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua 

URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24861 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

16 347.97/.99 

(477)(072) 

С89 

     Судові та правоохоронні органи : метод. вказівки до самост. роботи для 

підготовки здобувачів вищ. освіти освіт. ступеня "бакалавр" за спец. 081 "Право" 

освіт.-проф. програми «Цивільна та господарська юстиція (Суд. Нотаріат. Правова 

допомога)» / уклад.: Н. С. Пузирна, І. В. Іваньков ; Каф. кримін. права та 

правосуддя. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 38 с. – 

Комп'ютерний файл. Електронна копія існує. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua 

URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/24862 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

17 347.9(477) 

(072) 

Ц58 

     Цивільне процесуальне право : метод. рек. до семінар. занять та самост. 

роботи для ЗВО спец. 081 "Право" / уклад.: Н. Є. Керноз, А. О. Бойко ; Каф. публ. 

та приват. права. – Чернігів : РВВ НУ "Чернігівська політехніка", 2021. – 175 с. – 

Комп'ютерний файл. Умови доступу: IRChNUT ir.stu.cn.ua URI: 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/24898 

    Кільк. прим.:  1  (Бібліотека електронних копій) 

 

 


