
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАВНИЦТВ  

ДО ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

З ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Апопій B. B., Середа C. A., Шутовська H. O. 

Основи підприємництва: навч. посіб. Львів : 

Новий Світ-2000, 2018. 323 с. 

Даний посібник охоплює широке коло питань, 

пов’язаних із провадженням підприємницької 

діяльності в Україні на ринку товарів і послуг. 

Висвітлені основні питання сутності 

підприємництва та його державного регулювання; 

теоретико-правові засади підприємництва. 

Спеціальні теми присвячені висвітленню питань, які 

пов’язані з моделюванням діяльності суб’єкта 

господарювання: бізнес-плануванням і 

особливостями формування ділової стратегії; 

особливий акцент зроблено на питаннях, пов’язаних 

із захистом прав інтелектуальної власності. 

Окремими блоками виділені теми, пов’язані з 

провадженням торговельного підприємництва та 

підприємництва у сфері послуг У доступній формі висвітлено актуальне питання 

етичної та соціальної відповідальності підприємництва. 

Матеріал поданий з урахуванням вимог, які пред’являються при підготовці 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 

«Товарознавство і торговельне підприємництво», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Готельно-ресторанна справа». 

Посібник грунтується на узагальненні законодавчої та нормативно-правової 

бази з питань підприємництва публікаціях і матеріалах наукових і навчальних 

видань. 

Видання може бути корисним для студентів економічних вищих навчальних 

закладів, і тих осіб, які вирішили започаткувати власну справу у сфері 

підприємництва на ринку товарів і послуг. 



 

  Ковтун О. І. Стратегія підприємства: 

практикум: навч. посіб. Львів : Новий 

Світ–2000, 2019. 308 с. 

Навчальний посібник укладено відповідно до 

програми курсу «Стратегія підприємства» з 

урахуванням основних напрацювань в теорії та 

практиці розробки стратегії підприємств. 

Навчальний посібник призначений для: а) 

забезпечення можливості самостійного 

опрацювання та перевірки знань, отриманих 

студентами напряму підготовки «Економіка 

підприємства», а також для студентів інших 

напрямів, які вивчають дисципліну «Стратегія 

підприємства» відповідно до державних 

стандартів, визначених МОН України; б) 

ознайомлення студентів зі змістом і предметом 

вивчення дисципліни «Стратегія підприємства», 

вимогами щодо засвоєння необхідного рівня знань й умінь, набуття розуміння та 

певних навичок організації формування стратегії підприємства; в) для 

забезпечення організації навчального процесу на засадах кредитно-модульної 

системи освіти і можливості здійснення, відповідного їй, постійного системного 

контролю знань студентів з боку викладача. 

Цей навчальний посібник спрямовуватиме самостійну роботу студентів і 

сприятиме підвищенню її ефективності. 

Навчальний посібник складається з типової програми курсу, переліку основних 

понять, які треба з’ясувати у процесі вивчення курсу, термінологічного словника, 

контрольних запитань, питань для самостійного вивчення, тем для написання 

рефератів, питань для проведення бліц-опитування, збірника вправ, комплексних 

розрахунково-аналітичних завдань і ситуаційних задач, прикладу рішення 

комплексного розрахунково-аналітичного завдання (ситуаційної задачі), 

індивідуальних навчально-дослідних завдань, підбірки теоретико-аналітичних 

комплексних завдань-запитань для контрольних робіт на заочній формі навчання, 

тестових завдань, списку рекомендованої літератури, а також рекомендацій для 

виконання контрольних робіт студентам заочної форми навчання. 

 



Агєев Є. Я. Управління якістю: навч-метод. 

посіб. для самостійної роботи по вивченню 

дисципліни. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 

240 с. 

У навчально-методичному посібнику подано: 

предмет, мета і завдання дисципліни «Управління 

якістю», загальні методичні рекомендації до  

користування посібником та критерії 

оцінювання знань, основні теми вивчення курсу та 

стисло зміст кожної із них, плани семінарських 

занять, запитання для самоконтролю, теми 

рефератів, тести для перевірки знань з кожної темі 

термінологічний словник - довідник. 

Для студентів, аспірантів; викладачів, а також 

усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами 

управління якістю, що є основою як конкурентне 

спроможності товару так і самої організації. 
 

 

 

 

 

 

 

Дорошук Г.А., Дащенко Н.М. Антикризове 

управління підприємством: навч. посіб. Львів : 

Новий Світ-2000, 2018. 332 с. 

У посібнику розкриті основні положення 

антикризового управління, елементи механізму 

запобігання банкрутства, розглянуто алгоритм 

діагностики банкрутства, стратегічні та тактичні 

аспекти подолання кризових ситуацій, питання 

реструктуризації та санації підприємств. До кожної 

глави запропоновані практичні завдання у вигляді 

завдань і ситуацій, тести, кросворди, контрольні 

питання, наведена авторська методика розробки 

антикризових програм на підприємстві. 

 



 

Копич І. М., Нестуля О. О. Внутрішня торгівля 

України: проблеми і перспективи розвитку: 

монографія / за ред. В. В. Апопія, П. Ю. Балабана.  

Львів : Новин Світ-2000, 2014. 565 с. 

Досліджено ключові проблеми внутрішньої 

торгівлі України з позицій її розвитку як 

соціально-економічної системи. Проаналізовано 

глибинні процеси, які відбуваються у вітчизняній 

торгівлі, виявлені протиріччя, диспропорції, а також 

нові тенденції і вектори розвитку під впливом 

ендогенних та екзогенних чинників. Узагальнений 

прогресивний досвід зарубіжних країн в сфері 

торгівлі. Обґрунтовано стратегічні пріоритети і 

перспективні напрями розвитку внутрішньої торгівлі 

України. Для науковців, викладачів, аспірантів, 

магістрів, працівників органів державного управління. 

 

 

Дайновський Ю. А. Товарна інноваційна 

політика: навч. посіб. Львів : Новий Світ-2000, 

2018. 244 с. 

У навчальному посібнику висвітлено 

проблематику основних тем курсу «Товарна 

інноваційна політика», наведено тестові питання до 

кожної з тем і навчальний матеріал, який допомагає у 

виборі правильних відповідей, викладено перелік 

прийомів товарної інноваційної політики і 

рекомендації щодо самостійного генерування нових 

прийомів, подано перелік навчальних завдань і питань 

для обговорення. 

Для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в 

галузі маркетингу, викладачів маркетингових 

дисциплін, а також працівників, діяльність яких 

пов’язана зі створенням товарних інновацій. 



 

Дражниця С. А. Електронна комерція  : навч. 

посіб. : Львів: Новий Світ-2000, 2018. 182 с. 

У посібнику детально висвітлюються основні 

поняття та завдання електронної комерції, 

особливості електронного маркетингу та 

електронного ринку, платіжні та фінансові 

інтернетсистеми, діяльність віртуальних 

підприємств та проблеми і засоби забезпечення 

безпеки інформації при електронній комерції. 

Для студентів, аспірантів, усіх хто цікавиться 

питаннями електронної комерції. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Ярошевич Н.Б., Берлінг Р. З., Гавриляк А. С. 

Підприємництво і менеджмент: навч.-метод. 

посіб. для студентів неекономічних 

спеціальностей. Львів : Новий Світ-2000, 2018. 

408 с. 

У посібнику розглядаються сутність, види, 

організаційно-правові форми ведення 

підприємницької діяльності в Україні; витрати 

виробничо-господарської діяльності та ресурсне 

забезпечення діяльності підприємства; 

бухгалтерський облік і аналіз у підприємницькій 

діяльності; оподаткування підприємницької 

діяльності; сутність і значення менеджменту; 

загальні і конкретні функції менеджменту; методи 

менеджменту; основні засади керівництва в 

організації. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ковтун О. І. Стратегія підприємства: Львів : 

Новий Світ-2000, 2018. 324  с. 

В посібнику розкривається сутність категорії 

«стратегія підприємства», розглядаються основні 

аспекти стратегічного контексту діяльності 

підприємства, ключові проблеми формування та 

вибору стратегічних альтернатив розвитку 

підприємств різних типів спеціалізації та агрегації 

бізнесу, охарактеризовано типові стратегічні 

альтернативи усіх рівнів стратегічного набору 

підприємства. 

Окрім суто навчального матеріалу посібник 

містить перелік тем і питань, запропонованих до 

розгляду згідно типової програми курсу, список 

рекомендованої літератури, термінологічний 

словник-довідник, підбірку контрольних запитань, 

тестових завдань, творчих комплексних завдань, 

індивідуальних самостійних завдань, практичних задач. Посібник призначений для 

студентів напряму «Економіка і підприємництво», а також для студентів інших 

напрямів, які самостійно вивчають дисципліну «Стратегія підприємства. 

 

 

Апопій В. В., Гуштан Т.В., Павлова М. Б. 

Роздрібна торгівля: концентрація, спеціалізація 

та типізація: монографія. Львів : Видавництво 

Новий Світ-2000, 2018, 233 с. 

У монографії розкрита сутісна характеристика 

взаємопов’язаних процесів концентрації, 

спеціалізації та типізації в роздрібній торгівлі, 

визначено їх сучасний зміст і тенденції розвитку. 

Виявлено суперечності, деформації, а також 

проблеми взаємодії зазначених процесів, 

обгрунтовано стратегічні пріоритети їх розвитку і 

створення нових організаційних форм та моделей в 

роздрібній торгівлі. 

Для науковців, керівників державних та 

господарських органів управління, аспірантів, 

докторантів, студентів ВНЗ торговельно-економічного профілю. 



 

Апопій В. В., Шалева О. І., Лопащук І. А., 

Федишин Р. С. Торговельна інфраструктура 

агропродовольчого ринку України : 

монографія / за ред. В. В. Апопія. Львів : Новий 

Світ-2000, 2013. 316 с. 

Розглядаються теоретико-методологічні та 

прикладні аспекти формування інфраструктури 

агропродовольчого ринку із врахуванням 

національних особливостей і міжнародного досвіду. 

Розроблена і запропонована структурна модель 

інфраструктурного забезпечення. Обґрунтовано 

пріоритетні напрямки стратегічного розвитку 

інфраструктури на засадах інтеграції, спеціалізації, 

партнерства і кооперації. 

Монографія розрахована на науковців, 

працівників органів управління та керівників 

організацій. Вона буде корисна студентам і читачам, які цікавляться проблемами 

розвитку агропродовольчого ринку. 

 

 

 

 

Котирло О. О. Біржове право. навч. посіб. 

Київ: Центр учбової літератури, 2012. 268 с. 

Навчальний посібник з біржового права 

висвітлює основні питання правового регулювання 

біржової діяльності в Україні. Подано 

характеристику предмету, системи, метода та 

джерел біржового права, біржових правовідносин. 

Зосереджено увагу на актуальних питаннях 

створення біржових інститутів та правового 

забезпечення їх діяльності на ринку України. 

Акцентовано увагу на правилах ведення біржових 

торгів, укладанні угод на біржах та правового їх 

супроводу. 

Посібник може бути використаний студентами, 

аспірантами і викладачами юридичних та 

економічних навчальних закладів, а також 

спеціалістами в галузі біржової діяльності. 



 

Губені Ю. Е., Костецька І. І. Кейс-метод у 

вивченні основ підприємництва. навч. 

посібник-практикум для студентів ОКР 

«Бакалавр» вищих навчальних закладів III-IV 

рівнів акредитації. Львів, 2017. 104 с. 

В посібнику наведені матеріали для вивчення 

дисципліни, ситуаційні вправи та методику їх 

вирішення. Вміщено контрольні завдання по 

кожному кейсу. 

Ситуаційні вправи побудовано на основі 

реальних ситуацій та описів підприємницьких 

структур, з наростанням складності їх змісту та 

виданих завдань. Вміщено вказівки щодо 

теоретичного обґрунтування рішень. 

Для студентів економічних спеціальностей всіх 

форм навчання, кваліфікаційний рівень – бакалавр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловков А. В. Біржове право [Комплект]: 

навч. посіб. [нове вид.]. Львів : Новий Світ - 

2000, 2016. 628 с. [300 c. та с. 300-628 на 1 

електрон. опт. диску (CD-ROM)]. 

Навчальний посібник «Біржове право» 

покликаний ознайомити з масивам спеціальних 

норм, присвячених відносинам у сфері біржової 

діяльності, які не вивчаються в рамках жодної іншої 

навчальної дисципліни, навчити застосовувати ці 

норми у комплексі з іншими у процесі, зокрема, 

утворення бірж, формування органів управління та 

елементів організаційної структури бірж, 

підготовки та проведення біржових торгів по 

різним видам товару, укладення, виконання, 

розірвання, визнання недійсними біржових угод, 

припинення бірж. 

Структуру курсу наведено на підставі аналізу 

чинного законодавства України, яке регулює відносини учасників біржового 

ринку. 

Зміст навчальної частини посібника розроблено із врахуванням структури 

біржового законодавства України, досягнень юридичної науки, певних 

навчально-методичних вимог, які відображають специфіку предмета. 

Розрахованого на студентів старших курсів юридичних факультетів. 

 



 

Пачковський Ю. Ф. Психологія 

підприємництва: навч. посіб. Київ : Каравела, 

2012. 416 с. 

У навчальному посібнику висвітлено комплекс 

актуальних проблем, пов’язаних із формуванням 

психології підприємництва як нової для нашої 

країни науково-практичної галузі психологічного 

знання. Розглядаються наукова інтерпретація 

підприємництва, сучасні психологічні й соціологічні 

теорії походження підприємництва, його 

психологічні ознаки з позицій ризику, активності, 

творчості, лідерства. Чималу увагу приділено 

індивідуально-психологічним рисам підприємця, 

соціопсихологічним типам підприємців, 

мотиваційним і поведінковим аспектам 

підприємництва, основам побудови і 

психолого-професійній підтримці підприємницьких груп та організацій. Подано 

психологічний практикум з підприємництва, що сприятиме засвоюваності 

матеріалу і практичному використанню психологічних знань у сфері виробництва 

та економіки. Це третє видання навчального посібника, виправлене і доповнене. 

Для психологів, соціологів, студентів вищих навчальних закладів, учнів ліцеїв 

та гімназій, підприємців і фахівців, які цікавляться теоретичними і прикладними 

аспектами управління та підприємництва. 

 

 

 

Структурні зміни та сучасні тенденції 

розвитку внутрішньої торгівлі України / В. В. 

Апопій та ін. Львів : Новий Світ-2000, 2017. 440с. 

У колективній монографії науково 

проаналізовано структурні зміни у внутрішній 

торгівлі та сутність трансформації її функцій. 

Висвітлено проблеми розвитку підприємництва, 

розглянуто стратегічні пріоритети формування 

нової структурної моделі та логістичних систем у 

сфері товарного обігу. Обґрунтовано принципи 

формування ринкової соціально-орієнтованої 

економіки, напрями активізації діяльності 

підприємств торгівлі та сервісу на інноваційних 

засадах, а також становлення моделей і 

інструментів реінжинірингу. 

Для вчених-дослідників сфери товарного 

обігу, керівників господарських та державних органів.  



 

Гальків Л. І., Лутчин Н. П., Москаль Б. С. 

Економічна статистика: навч. посіб. Львів : 

Новий Світ - 2000, 2017. 400 с. 

Посібник підготовлений згідно із навчальною 

програмою дисципліни «Економічна статистика». 

Розкрито основи економічної статистики та 

системи національного рахівництва. Висвітлено 

методологію статистичного аналізу складових 

ринкової економіки. 
Видання буде корисним студентам навчальних 

закладів вищих рівнів акредитації, аспірантам а 

також науковцям та практикам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ринкова економіка: основні терміни, 

поняття і визначення : навч. екон. слов.-довід. 

/уклад.: Є. Я. Агєєв, С. В. Піча, В. В. Кулішов. 

Том І.  Львів : Новий світ-2000, 2017. 506 с. 

Навчальний економічний словник-довідник 

складається з двох томів та включає в себе понад 

7000 термінів, понять та визначень ринкової 

економіки, які повседенно зустрічаються та 

використовуються в нашому житті. Основу його 

складають терміни та визначення, пов’язані з 

політичною економікою, мікро- та 

макроекономічною теорією, банківською 

справою, зовнішньоекономічною діяльністю, 

маркетингом, менеджментом та іншими 

складовими ринкової економіки, такі як: ринкові 

стратегії, формування ринкової інфраструктури і 

взаємини її суб’єктів, зобов’язання за угодами, 

інвестиції, фінанси, ціноутворення, кон’юнктура ринку, прогнозування, біржова 

діяльність, економічний аналіз, митна справа тощо. Видання підготовлене з 

урахуванням досягнень світової та вітчизняної економічної науки початку XXI 

ст. В другому томі подана коротка інформація про наукові доробки лауреатів 

премії «В пам’ять Альфреда Нобеля» в галузі економіки. 



Ринкова економіка: основні терміни, 

поняття і визначення: навч. терм. 

слов.-довід. /уклад. : Є. Я. Агєєв, С. В. Піча. 

Том ІІ. Львів: Новий Світ-2000, 2018. 500 с. 
Термінологічний словник-довідник 

включає в себе більш як 7000 термінів, понять 

та визначень ринкової економіки, які 

повседенно зустрічаються та 

використовуються в нашому житті. Основу 

його складають терміни та визначення, 

пов’язані з політичною економікою, мікро- та 

макроекономічною теорією, банківською 

справою, зовнішньоекономічною діяльністю, 

маркетингом, менеджментом та іншими 

складовими ринкової економіки, такі як: 

ринкові стратегії, формування ринкової 

інфраструктури і взаємини її суб’єктів, 

зобов’язання за угодами, інвестиції, фінанси, ціноутворення, кон’юнктура 

ринку, прогнозування, біржова діяльність, економічний аналіз, митна справа 

тощо. Видання підготовлене з урахуванням досягнень світової та вітчизняної 

економічної науки початку XXI ст. 

Може бути корисним для широкого кола читачів, які цікавляться 

проблемами ринкової економіки, а також студентам, аспірантам, викладачам, 

підприємцям, управлінцям тощо. 

 

 

Данилко В. К., Кушніренко О. М., 

Марченко К. С. Управління витратами: навч. 

посіб Київ: Каравела, 2015. 216 с. 

Підручник дає можливість забезпечити 

навчальний процес із підготовки студентів за 

спеціальностями «Облік і аудит», «Фінанси», 

«Бухгалтерський облік» із дисципліни «Організація 

і методика аудиту» напряму підготовки 

спеціалістів «Економіка та підприємництво». У 

підручнику відповідно до навчальної програми 

розглянуті питання організації аудиторської 

діяльності й методики проведення аудиту у 

суб’єктів господарювання. Матеріал викладений з 

урахуванням нової нормативної бази — 

Міжнародних стандартів аудиту (МСА), надання 

впевненості та етики Міжнародної федерації 

бухгалтерів (МФБ), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті 

як стандарти аудиту. 



 

Розвиток підприємництва і кооперації : 

інституціональний аспект : монографія / 

Лупенко Ю. О. та ін.. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 

432 с. 

Обґрунтовано теоретико-методологічні 

засади інституціонального забезпечення 

розвитку підприємницьких формувань і 

кооперативних відносин у сільському 

господарстві. Здійснено оцінку становлення 

соціапьно- орієнтованої економіки та реалізації 

концепції соціальної відповідальності 

підприємництва. Наведено політико-економічні 

важелі формування продовольчої безпеки та 

розроблено механізм поглиблення спеціалізації 

підприємницької діяльності. Обґрунтовано 

напрями створення інституціонально-економічних умов, сприятливих для 

розвитку підприємницького середовища в сільській місцевості. 

Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, 

спеціалістів та керівників органів управління сільським господарством. 

 

 

Соловйов А. В. Біржове законодавство /з 

науково-практичним коментарем до Закону 

України «Про товарну біржу». Львів : Новий 

Світ - 2000, 2016. 359 с. 

Книга містить систематизований збірник 

законодавства, яке регулює відносини у сфері 

біржової діяльності, матеріали судової практики, 

які ілюструють застосування судами цього 

законодавства при вирішенні спорів, а також 

науково-практичний коментар до Закону 

України «Про товарну біржу». Цей; збірник є 

поки що єдиним, що був виданий на території 

сучасної України з 1917 року. Науково 

практичний коментар до Закону України «Про 

товарну біржу» також пропонується увазі читача 

вперше в історії України. Зміст збірника обумовлений перш за все потребами 

викладання дисциплін «Біржове право», «Біржове законодавство» у вищих 

навчальних закладах. Збірник враховує системність норм біржового 

законодавства та їх взаємозв'язок з нормами інших галузей законодавства, а 

також пропонує поділ джерел біржового права за найбільш поширеним в 

Україні критерієм класифікації бірж. У збірнику окремо подані нормативні акти 

загального характеру, а також ті, які регулюють організацію та діяльність 



товарних, фондових і валютних бірж. Матеріал книги ознайомлює читача з 

масивом нормативних актів, більшість з яких відома лише вузькому фахівцеві та 

полегшує вивчення дисципліни. 

Книга також може бути корисною юристам-практикам, фахівцям у сфері 

біржової діяльності, не лише збірник правил поведінки у сфері біржової 

діяльності, а й як настільна книга з аргументованими, але не завжди 

безспірними висновками автора щодо тлумачення тих чи інших норм. 

Книга розрахована на широку аудиторію осіб: теоретиків, практиків, 

студентів та й взагалі не байдужих до біржової діяльності в Україні та її 

наслідків. 

 

 

 

 

Алькема В. Г., Шахматова Т. В. 

Бізнес-освіта в Україні : монографія. Новий 

Світ-2000, 2018. 252 с. 

У монографії викладені теоретичні, 

методологічні і практичні питання 

бізнес-освіти як важливої складової сучасної 

професійної освіти. Особливу увагу 

зосереджено на бізнес-освіті як соціальному 

феномену сучасності, фактору 

підприємницького успіху та інструменту 

забезпечення ефективності бізнесу. Розкрито 

принципи, рівні та складові бізнес-освіти. 

Висвітлено особливості менеджмент-освіти як 

важливої її складової. Наведено приклади 

формування змісту бізнес-освіти для новітніх 

сфер бізнесу. Проаналізовано сучасні підходи 

до формування кадрового потенціалу закладів 

бізнес-освіти. Визначено проблеми сучасної бізнес-освіти та запропоновано 

напрямки удосконалення її якості. 

Монографія призначена для фахівців освітньої сфери, викладачів, аспірантів 

та студентів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться 

питаннями професійної освіти та освіти для бізнесу. Оптимальне поєднання 

принципів, рівнів та складових бізнес-освіти й основних положень постійного 

вдосконалення якості бізнес-освіти дає право рекомендувати монографію для 

керівників закладів бізнес-освіти, бізнес-тренерів, а також буде корисною для 

широкого кола зацікавлених питаннями бізнес-освіти осіб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабінович А. В.. Правове регулювання 

захисту прав споживачів: навч. посіб. Львів : 

Новий Світ-2000, 2016. 342 с. 

В навчальному посібнику подано актуальні 

науково-методичні матеріали з навчального 

курсу «Правове регулювання захисту прав 

споживачів». Зокрема, висвітлюються 

терміно-поняттєвий апарат споживчих прав 

людини, основні види споживчих прав, поняття 

та види споживчих правовідносин. Значна увага 

приділяється становленню та розвитку 

національного законодавства про захист прав 

споживачів (споживчого законодавства), 

міжнародним стандартам у сфері прав 

споживачів та їх джерел, подається загальна 

характеристика сучасного законодавства 

України. Крім того, докладно розглянуті 

поняття і склад юридичного механізму забезпечення деяких прав споживачів в 

Україні. Особливу увагу приділено особливостям судового захисту прав 

споживачів. Крім основного, до тексту посібника включено питання для 

самоконтролю, практичні завдання, тести, глосарій (предметний покажчик), 

бібліографічний список. Також подаються основні нормативно-правові акти, що 

регулюють захист прав споживачів, а також відповідна література. 

Навчальний посібник призначений насамперед для студентів, аспірантів і 

викладачів вищих економічних та юридичних навчальних закладів. Може бути 

корисним для всіх, хто цікавиться питанням юридичного захисту прав 

споживачів  

 

Лукашенко Т.В. Проектний аналіз: навч. 

посіб. Львів: Ліга-Прес, 2012. 238с. 
Навчальний посібник розроблено з 

урахування вимог кредитно-модульної системи та 

у відповідності до нормативної програми 

дисципліни «Проектний аналіз». 

Навчальний посібник містить плани 

практичних занять, орієнтовну тематику 

наукових досліджень, завдання для навчальної та 

самостійної роботи студентів, тести. Для надання 

допомоги у вивченні курсу в посібнику 

наводяться основні теоретичні положення по 

окремих темах курсу та списки рекомендованої 

літератури. 

Навчальний посібник призначено для 

студентів і викладачів вищих навчальних закладів 

та економістів – практиків. 



 

 

Сич Є. М., Пилипенко О. В., Стасишен М. С. 

Стратегічний аналіз: навч.-метод. посіб. Київ: 

Каравела, 2010. 304 с. 

Навчально-методичний посібник містить 

навчальну програму дисципліни «Стратегічний 

аналіз» з розподілом тем на модулі, конспект лекцій, 

практичні завдання для самостійного виконання, 

контрольну роботу для студентів заочної форми 

навчання, теми рефератів теоретичні питання для 

підсумкового контролю знань, приклад завдання для 

модульного контролю знань, список рекомендованих 

інформаційних джерел та словник основних термінів 

дисципліни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розвиток аграрного бізнесу в Україні: 

монографія/ за ред. Брюховецького І. М Суми: 

Сумський національний аграрний університет, 

2016. 365 с. 
У монографії досліджено стан та основні 

напрямки розвитку аграрного бізнесу в Україні. 

Розглянуто стратегічні напрямки розвитку 

аграрного сектору економіки, висвітлені 

результати досліджень наукового та кадрового 

забезпечення, ефективності діяльності, систем 

менеджменту, земельних відносин, фінансового 

забезпечення,’ розвитку на інноваційній основі 

суб’єктів аграрного бізнесу. 
Монографія призначена для науковців та 

спеціалістів, які займаються проблемами розвитку 

агропромислового комплексу, викладачів, аспірантів, студентів економічних 

спеціальностей



 

Ковтун О. І. Стратегія підприємства : 

підручник Львів : Новий Світ-2000, 2018. 

426 с. 

В підручнику розкривається сутність 

категорії «стратегія підприємства» 

розглядаються зміст та основні аспекти 

стратегічного контексту діяльності 

підприємства, ключові проблеми формування та 

вибору стратегічних альтернатив розвитку 

підприємств різних типів спеціалізації та 

агрегації бізнесу охарактеризовано типові 

стратегічні альтернативи усіх рівнів 

стратегічного набору підприємства. 

Окрім суто навчального матеріалу підручник 

містить перелік тем і питань запропонованих до 

розгляду згідно типової програми курсу, список 

рекомендованої літератури, термінологічний словник-довідник, підбірку 

контрольних запитань, тестових завдань, комплексних завдань 

теоретико-аналітичного типу, індивідуальних самостійних завдань 

дослідницького типу, ситуаційних задач розрахунково-аналітичного типу. 

Підручник написано відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» та 

«Економіка та підприємництво». 

 

 

 

 


