
 

Нові надходження літератури 
 

№ 

з/n 

Найменування та опис літератури Кільк. 

прим 

1.  Основи підприємництва та комерційна діяльність : методичні матеріали з вивчення курсу 

для здобувачів першого (бакалаврського рівня) вищої освіти факультету соціально-

економічного управління денної та заочної форм навчання спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / кафедра управління персоналом та 

економіки праці ; уклад. А. А. Смаглюк. – Х. : Магістр, 2020. – 40 с. 

1 

2.  Аудит персоналу : методичні матеріали з вивчення курсу для студентів факультету 

соціально-економічного управління денної та заочної форм навчання спеціальності 051 

«Економіка» за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка 

праці» / кафедра управління персоналом та економіки праці ; уклад. Н. В. Статівка, 

А. О. Надточій. – Х. : Магістр, 2020. – 40 с. 

1 

3.  Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для здобувачів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти факультету соціально-

економічного управління денної та заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка» 

за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» / 

кафедра управління персоналом та економіки праці ; уклад. А. А. Смаглюк, М. П. Бублій. – 

Х. : Магістр, 2020. – 36 с. 

1 

4.  Мікроекономіка : методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів 

денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 051 «Економіка» за освітньо-

професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці», 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою 

«Організація та економіка підприємницької діяльності» / кафедра управління персоналом та 

економіки праці ; уклад. Н. В. Статівка, К. Я. Кучерява. – Х. : Магістр, 2020. – 24 с. 

1 

5.  Економіка праці й соціально-трудові відносини : методичні рекомендації до вивчення 

першої частини курсу та виконання контрольної роботи для студентів денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою 

«Управління персоналом та економіка праці» / кафедра управління персоналом та 

економіки праці ; уклад. О. В. Жадан. – Х. : Магістр, 2020. – 44 с. 

1 

6.  Мотивування персоналу : методичні матеріали з вивчення курсу для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету 

соціально-економічного управління спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-

професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» / кафедра 

управління персоналом та економіки праці ; уклад. Л. В. Дроб’язко, К. Я. Кучерява. – Х. : 

Магістр, 2020. – 60 с. 

1 

7.  Економіка та організація інноваційної діяльності: методичні матеріали з вивчення курсу для 

студентів факультету соціально-економічного управління денної та заочної форм навчання 

спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Управління 

персоналом та економіка праці»  / кафедра управління персоналом та економіки праці ; 

уклад. Н. В. Статівка, О. С. Крамарєва. – Х. : Магістр, 2020. – 36 с. 

1 

8.  «English vocabulary» для студентів спеціальності публічне управління та адміністрування 

факультету соціально-економічного управління (ІІІ курс) : навчально-методична розробка 

(англійською мовою) / кафедра іноземних мов; уклад. О. Ю. Сергєєва. – Х. : Магістр, 2020. 

– 12 с. 

1 

9.  Лексико-граматичні вправи з англійської мови за темою «Public administration» для слухачів 

ФПК : навчально-методична розробка (англійською мовою) / кафедра іноземних мов; уклад. 

Т. О. Астапова. – Х. : Магістр, 2020. – 16 с. 

1 

10.  Збірник тестових завдань для підготовки студентів ФСЕУ до складання єдиного вступного 

іспиту з англійської мови : навчально-методична розробка (англійською мовою) / кафедра 

іноземних мов; уклад. С. М. Шепелєва. – Х. : Магістр, 2020. – 20 с. 

1 



№ 

з/n 

Найменування та опис літератури Кільк. 

прим 

11.  Завдання до дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська для початкового рівня – basics 

of business english) : навчально-методична розробка (англійською мовою) / кафедра 

іноземних мов; уклад. Л. Ю. Ігнатенко. – Х. : Магістр, 2020. – 24 с. 

1 

12.  Завдання для студентів 1-2 курсу факультету соціально-економічного управління з 

дисципліни «Ділова іноземна мова» : навчально-методична розробка (англійською мовою) / 

кафедра іноземних мов; уклад. Л. М. Михайлець. – Х. : Магістр, 2020. – 20 с. 

1 

13.  Методичні вказівки щодо підготовки курсової роботи з курсу «Проектний менеджмент» 

для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та 

заочної форм навчання / уклад. О. Б. Коротич. – Х. : Магістр, 2020. – 40 с. 

1 

 


