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Стратегія посткризового 
розвитку зовнішньоекономічного 
сектора України : монографія / за 
ред. А. А. Мазаракі ; [А. А. Мазаракі, Т. 
М. Мельник, В. В. Юхименко, В. М. 
Костюченко, Л. П. Кудирко, Н. А. 
Гринюк, О. В. Кам'янецька, А. В. 
Бохан, Г. В. Дугінець та ін.]. – К. : 
КНТЕУ, 2014. – 652 с. 

Комплексно проаналізовано 

умови та механізми трансформації 

економічних циклів за поглиблення 

глобалізаційних процесів та посилення 

екзогенних детермінант економічного 

розвитку національних економік 

відкритого типу, міжнародний досвід 

антикризового регулювання. Науково обгрунтовано концептуальні 

засади і механізми реалізації стратегії посткризового розвитку 

зовнішньоекономічного сектора України, засади 

інституціонального забезпечення його легалізації. Визначено 

організаційно-економічні та фінансові механізми поновлення 

економічної динаміки. 

Для науковців, викладачів, студентів, працівників-практиків. 

 

 

 

Трансфер технологій : 
підручник / за заг. ред. А. А. 
Мазаракі ; [А. А. Мазаракі, Г. О. 
Андрощук, С. І. Бай, Л. І. Федулова , С. 
В. Пустовойт, І. О. Совершенна, В. С. 
Шовкалюк, С. Ю. Бут, К. В. 
Яцишина]. – К. : КНТЕУ, 2014. – 556 с. 

У підручнику розкрито 

організаційно-економічний механізм 

трансферу технологій як елемент 

управління і реалізації інноваційної 

політики у контексті стратегії 

інноваційного розвитку країни, 

охарактеризовано сутність та 



особливості технологічної інфраструктури, державного регу-

лювання діяльності у сфері технологій, визначено зміст 

комерціалізації технологій, розглянуто особливості, етапи та 

форми процесу комерціалізації науково-технічних розробок. 

Особливу увагу приділено методам оцінювання інтелектуальної 

власності, ліцензуванню як формі комерціалізації технологій, 

системі управління трансфером технологій на підприємстві. 

Призначено для студентів, викладачів, аспірантів, слухачів 

курсів підвищення кваліфікації, державних службовців, 

менеджерів інноваційної діяльності та керівників підприємств і 

організацій, яких цікавлять питання трансферу технологій. 

 

 

 
Коломацька С. П.  

Транснаціональне торгове 
право : навч. посібник 
/ С. П. Коломацька. – К. : КНТЕУ, 
2015. – 204 с. 

У навчальному посібнику 

висвітлено поняття і предмет 

транснаціонального торгового 

права з використанням терміна lex 

mercatoria, його джерела, історію 

виникнення та розвитку, місце галузі 

в системі права, механізм 

імплементації норм lex mercatoria в 

міжнародній арбітражній та судовій 

практиці держав. Особлива увага 

приділена питанням гармонізації та 

уніфікації права у сфері 

міжнародної торгівлі. 

Для студентів вищих навчальних 

закладів, викладачів, науковців. 

 



Мельниченко С. В.  
Управління бізнес-процесами 
в туризмі : монографія 
/ С. В. Мельниченко, 
К. А. Шеєнкова. – К. : КНТЕУ, 
2015. – 264 с. : діаграми. 

У монографії досліджено 

теоретико-методологічні засади 

управління бізнес-процесами в 

туризмі. Проаналізовано 

прикладні аспекти управління 

бізнес-процесами сучасних 

туристичних підприємств, 

досліджено науково-теоретичний 

базис концепції реінжинірингу 

бізнес-процесів, її втіленню у 

діяльність туристичних 

підприємств, дано оцінку 

практичному інструментарію. Обґрунтовано ініціацію 

реінжинірингу бізнес-процесів у туристичних підприємствах на 

основі ймовірнісного підходу, досліджено інтернет-технології в 

управлінні бізнес-процесами туристичних підприємств, встанов-

лено основні напрями застосування інтернет-технологій для 

підвищення оперативності та ефективності бізнес-процесів 

туристичних підприємств. 

Призначено для науковців, викладачів, студентів, працівників-

практиків туристичної сфери. 

 

 



Гончаренко О. М.  Міжнародне приватне право : навч. 
посібник / О. М. Гончаренко. – К. : КНТЕУ, 2015. – 392 с. 

У навчальному посібнику 

висвітлено основні категорії, 

поняття, теорії, вироблені 

доктриною міжнародного 

приватного права; вітчизняне 

законодавство та міжнародні 

договори з міжнародного 

приватного права; основні 

колізійні принципи; колізійні 

прив’язки щодо правочинів, 

договорів, трудового, 

сімейного, спадкового права; 

основи правового регулювання 

міжнародних перевезень, 

міжнародного цивільного 

процесу та міжнародного 

комерційного арбітражу. 

Призначений для студентів, 

викладачів вищих навчальних 

закладів, юристів-практиків. 

 

 
Дроздюк Т. М.  

Аграрне право : навч. 
посібник 
/ Т. М. Дроздюк. – К. : 
КНТЕУ, 2014. – 200 с. 

У навчальному посібнику 

розглянуто теоретичні та 

практичні питання 

застосування аграрного 

права. Наведено основні 

категорії аграрного права, 

зміст аграрно-правових 

інститутів та положення 

законодавства, що регулює 

аграрні правовідносини. 

Містить ситуаційні, тестові 

завдання, питання для 



самостійного опрацювання. 

Розрахований на студентів денної та заочної форм навчання 

напряму підготовки «Право» всіх професійних спрямувань, 

викладачів та широке коло читачів, які цікавляться галуззю 

аграрного права. 

 

 

Крегул Ю. І.  
Організаційно-правові засади 
безпеки підприємницької 
діяльності (в таблицях і 
схемах) : навч. посібник 
/ Ю. І. Крегул, Р. О. Банк. – К. : 
КНТЕУ, 2015. – 216 с. 

Навчальний посібник 

розроблено відповідно до 

навчальної програми дисципліни 

«Організація безпеки 

підприємницької діяльності». 

Матеріал у посібнику подано у виді 

схем, діаграм, рисунків, що 

загалом відображають зміст 

навчальної дисципліни . У виданні наведено основні завдання, назви та 

зміст тем, запитання до семінарських занять ,методичні вказівки до 

самостійної роботи студентів і відповідні тестові завдання для контролю 

знань. 

Призначено для викладачів і студентів юридичних спеціальностей. 

 

 

Державне антимонопольне 
регулювання : підручник / за ред. 
В. Д. Лагутіна ; [В. Д. Лагутін, Ю. І. 
Боровик, О. В. Вертєлєва, А. Г. 
Герасименко, Л. С. Головко, Л. І. 
Дідківська, Н. В. Квіцинська, Л. Г. 
Кузьменко, А. І. Медведєв та ін.]. – 
К. : КНТЕУ, 2015. – 480 с. 

В основу підручника покладено 

курс лекцій, який автори викладають 

студентам спеціальності «Управління 

у сфері економічної конкуренції». На 



системній основі розкриваються сучасні проблеми захисту 

економічної конкуренції. Особлива увага приділяється 

висвітленню комплексу теоретичних і практичних питань 

антимонопольного регулювання та контролю в економіці України. 

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих закладів освіти, 

працівників Антимонопольного комітету України, всіх, хто 

цікавиться проблемами розвитку конкуренції і регулювання 

товарних ринків. 

 

 

Федулова Л. І.  
Технологічна політика: 
глобальний контекст та 
українська практика : 
монографія / Л. І. Федулова. – 
К. : КНТЕУ, 2015. – 844 с. 

У монографії розглянуто 

еволюцію формування 

технологічної політики та 

обґрунтовано її зв’язок із 

економічним зростанням на 

інноваційній основі. Визначено та 

охарактеризовано детермінанти та 

драйвери технологічного розвитку; 

виявлено тенденції технологічного 

розвитку України в умовах 

невизначеності державної техно-

логічної політики; наведено результати оцінки можливостей 

сценарного підходу до формування та реалізації політики 

технологічної модернізації; розкрито передумови забезпечення 

розвитку нового технологічного укладу в рамках технологічних 

контурів майбутнього; запропоновано систему програмних 

заходів щодо реалізації державної технологічної політики у напрямі 

забезпечення модернізації промислового виробництва та з 

урахуванням євроінтеграційних викликів. 

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів, 

студентів економічних і технічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 

 

 

 



 

 

Книги, подаровані бібліотеці 
 

Боковець В. В.  
Технологія галузі : навч. 
посібник / В. В. Боковець. – 
Вінниця, 2014. – 210 с. 

Фахівці з управління 

поряд з обізнаністю з 

методами розв’язання 

управлінських завдань повинні 

врахувати вплив технології 

виробництва будь-якого 

продукту на економію енергії 

та сировини і підвищення його 

якості, оскільки технологія є 

складовою економіки. Тобто 

від рівня технології у значній 

мірі залежить економічний 

стан підприємства, галузі, 

району, держави та життєвий 

рівень населення. Тому 

студенти повинні мати певні знання про наявність і 

різноманітність технологій і технічних рішень, про можливості 

технології для задоволення потреб людини на основі 

використання останніх досягнень фундаментальних наук і їх 

застосування в різних галузях. 

В цьому навчальному посібнику у формі послідовного 

викладення теоретичного матеріалу розкривається основний 

зміст навчальної дисципліни. Матеріал викладається логічно, 

системно, цілісно. Чітко формулюються навчальні проблеми 

дисципліни, визначаються взаємозв’язки між темами і 

розділами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Боковець В. В.  Стратегічне 
управління : навч. посібник 
/ В. В. Боковець, В. В. Швед. – 
Вінниця : ВФЕУ, 2012. – 149 с. 

В цьому навчально-методичному 

посібнику у формі структурно-

логічних схем розкривається основний 

зміст навчальної дисципліни. Чітко 

формулюються навчальні проблеми 

дисципліни, визначаються 

взаємозв’язки між темами і 

розділами. Пропонуються практичні 

завдання з найактуальніших питань 

бізнесової діяльності, наведені 

приклади їх розв’язування. В кінці 

кожної теми наведений перелік 

питань та тести які, розроблені за ключовими напрямами 

діяльності. В кінці навчального посібника вміщено словник 

україномовних термінів, уживаних у стратегічному управлінні. 

Матеріал викладений логічно, системно, цілісно. 

Формуються навчальні проблеми дисципліни та 

прослідковуються міждисциплінарні зв’язки між темами. 

Навчальний посібник «Стратегічне управління» може бути 

використано студентами вищих навчальних закладів, слухачами 

установ підвищення кваліфікації, економістами, менеджерами, 

підприємцями, викладачами та аспірантами, усіма тими, хто 

цікавиться питаннями підприємницької діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Боковець В. В.  
Операційний менеджмент : 
навч. посібник 
/ В. В. Боковець. – Вінниця, 
2014. – 300 с. 

Перший в Україні навчальний 

посібник для самостійного 

вивчення дисципліни 

«Операційний менеджмент» 

містить методичні поради щодо 

самостійного вивчення тем курсу, 

контрольні запитання та завдання 

для самоперевірки знань, задачі, 

завдання для самостійного 

опрацювання прикладних всіх 

аспектів операційного 

менеджменту, методичні 

рекомендації щодо виконання 

наукових досліджень тощо. У посібнику висвітлено систему 

контролю знань студентів, наведена о список рекомендованої 

літератури та перелік використаних першоджерел нормативи 

регламентаційного характеру, також навчальний посібник 

містить глосарій. 

Для студентів вищих навчальних х:х закладів, аспірантів, 

викладачів і всіх тих, хто цікавиться питаннями управління 

виробництвом та операціями. Може бути використаний як 

самовчитель. 

 

Боковець В. В.  
Міжнародний менеджмент : 
навч. посібник 
/ В. В. Боковець, В. В. Швед. – 
Вінниця : ВФЕУ, 2012. – 228 с. 

В цьому навчально-

методичному посібнику у 

формі структурно-логічних 

схем розкривається основний 

зміст навчальної дисципліни. 

Чітко формулюються навчальні 

проблеми дисципліни, 

визначаються взаємозв’язки між 



темами і розділами. Пропонуються практичні завдання з 

найактуальніших питань міжнародної діяльності, наведені 

приклади їх розв’язування. В кінці кожної теми наведений 

перелік питань та тести які, розроблені за ключовими 

напрямами бізнесу. В кінці навчального посібника вміщено 

глосарій термінів з міжнародного менеджменту та міжнародні 

правила «ШКОТЕРМС». 

Матеріал викладений логічно, системно, цілісно. 

Формуються навчальні проблеми дисципліни та 

прослідковуються міждисциплінарні зв’язки між темами. 

Навчальний посібник «Міжнародний менеджмент» може 

бути використано студентами вищих навчальних закладів, 

слухачами установ підвищення кваліфікації, економістами, 

менеджерами, підприємцями, викладачами та аспірантами, 

усіма тими, хто цікавиться питаннями міжнародної діяльності. 
 

 

Боковець В. В.  Вступ до 
фаху : напрям "Менеджмент" 
: навч. посібник 
/ В. В. Боковець, 
А. М. Літинська. – Вінниця, 
2014. – 251 с. 

У навчальному посібнику 

на основі узагальнення 

досягнень світової і вітчизняної 

науки та практики управління 

інноваційними процесами 

викладено теоретичні, 

методологічні й практичні 

питання інноваційного 

менеджменту. Розглянуто 

основні концепції інноваційної 

теорії, особливості розвитку 

сучасного інноваційного циклу, 

сутність формування інноваційних стратегій, вибір 

організаційних форм інноваційної діяльності на підприємстві та 

їх ефективність. 

Особливістю посібника є використання значної кількості 

допоміжного матеріалу, прикладів, ситуацій, цікавих фактів. 

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, а також 

практиків, які цікавляться інноваційною діяльністю. 



Боковець В. В.  Інноваційний 
менеджмент : навч. посібник 
/ В. В. Боковець, І. В. Левицька. – 
Вінниця : ВФЕУ, 2013. – 289 с. 

 
В цьому навчальному посібнику у 

формі послідовного викладення 

теоретичного матеріалу 

розкривається основний зміст 

навчальної дисципліни. Матеріал 

викладається логічно, системно, 

цілісно. Чітко формулюються 

навчальні проблеми дисципліни, 

визначаються взаємозв’язки між 

темами і розділами. 
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