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Новинки та бестселери ділової літератури у фонді ДНТБ України. 
 

 
1. Офисный лайфхак. Как всё успеть и добиться большего 

 
 
         Офисный лайфхак. Как все успеть и добиться большего. 
Эффективный инструментарий для продуктивной работы /под 
редакцией Тараненко A. C. - 128 с. 

       «Офісний лайфхак» - це збірка порад і практичних 
рекомендацій, слідуючи яким ви зможете підвищити ефективність 
роботи і збільшити кількість вільного часу. 
Ця книга допоможе в організації робочих процесів і вирішенні 
щоденних завдань, таких як робота з поштою, документами, 
спілкування з клієнтами, начальством і підлеглими, дзвінки і 
наради. 

 
 

2. Гастингс Х.  и Дж.Саперштайн. Практические пути улучшения маркетинга 
для роста вашего бизнеса 
 

 

 

 
         Гастингс Хантер, Саперштайн Джефф. Практические 
пути улучшения маркетинга для роста вашего бизнеса. Как 
новое понимание потребностей клиента и инновации ведут 
к росту ценности бренда и бизнеса в целом : пер. с англ. - 
272 с. 
         Це - незамінна книга для будь-якого маркетолога, 
менеджера чи бізнес-стратега. Тут легендарний інноватор 
маркетингу Хантер Гастінгс розповідає про те, як за 
допомогою маркетингу можна досягти систематичного 
зростання прибутковості вашого бізнесу, як формувати 
цінність бренду і збільшити акціонерну вартість компанії. На 
прикладі лідерів маркетингових інновацій ви отримаєте нове 
розуміння потреб клієнтів, переосмислите всю маркетингову 
організацію, від процесів та технологій до показників 
ефективності, а також навчитеся створювати нову культуру 
маркетингової відповідальності та стимулювання 
організаційних змін. 
          Відкрийте для себе засоби інтеграції маркетингу та знань 
в усі галузі діяльності вашої компанії. Навчіться 
використовувати технології для вияву революційних 
можливостей і створення популярних інновацій. Скоріше 
навчайтеся, швидше дійте та отримуйте максимальну цінність з 
усіх маркетингових інвестицій. 

 
                  

http://gntb.gov.ua/


                               Державна науково-технічна бібліотека України 
                                          http://gntb.gov.ua/ 

 

 

3. Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності 
 

 

 
 

          
                           
 
       Трансформаційні перетворення економічних систем: 
виклики сучасності : монографія / за заг. ред. Прямухіної 
Н. В. – 290 с. 
 
       Монографія присвячена дослідженню питань 
трансформаційних перетворень економічних систем, пошуку 
проблемних питань та шляхів ефективного використання 
наявних можливостей за наявності викликів сучасності. 
 
 
 

                
 

4. Савчук В. Практическая энциклопедия финансового менеджера. 
 

 

 

        Савчук Владимир. Практическая энциклопедия 
финансового менеджера. - 976 с. 
        Нове видання відомого автора, що опублікував ряд книг в 
області стратегічного, фінансового та ризик-менеджменту 
підприємств. В основі цієї книги лежать раніше опубліковані 
матеріали автора, які істотно перероблені і доповнені. 
         Книга складається з трьох тематичних розділів. Перший 
розділ присвячений стратегічному менеджменту, який 
викладається, як основа для подальшого формування 
фінансового управління. У другому розділі послідовно 
викладаються традиційні фінансові технології (фінансовий і 
управлінський обліки, фінансовий аналіз, поточний і 
капітальне бюджетування). Третій розділ присвячений ризик-
менеджменту, який розглядається в ламанні до завдань 
фінансового управління. 
        Книга містить велику кількість практичних завдань для 
самостійного виконання і ділових ситуацій, які створені на 
основі практичного досвіду автора, отриманого при роботі з 
вітчизняними підприємствами. 
        Книга призначена для практикуючих фінансових 
менеджерів і директорів. Вона також може бути корисною 
слухачам програм МВА вітчизняних бізнес-шкіл, викладачам 
та студентам магістерських програм економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. 
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5. Гребиньяк Лоуренс Дж. Как заставить работать вашу стратегию: Эффективная 
реализация стратегии  и внедрение перемен 
 

 
 

 

 
        Гребін’як Лоуренс Дж. Как заставить работать вашу 
стратегию. Эффективная реализация стратегии и 
внедрение перемен : пер. с англ. - 352 с. 
        Сформулювати стратегію складно. Реалізувати її — ще 
складніше. Однак без ефективного виконання жодна бізнес-
стратегія не принесе успіху вашій компанії. Ця книга 
враховує усі ключові фактори, що необхідні для цього: 
організаційну структуру, координацію, обмін інформацією, 
системи заохочування і контролю, управління змінами, 
культуру організації, роль влади та впливу в процесі 
виконання. Це — детальне керівництво для успішної 
реалізації вашої стратегії. 

 
 
 

6. П. У. Фэррис, Нейл Т., Пфайфер Филипп, Дэвид Дж. Рейбштейн. Маркетинговые 
показатели.  

  
 

 

 
       Фэррис Поль У., Бендл Нейл Т., Пфайфер Филипп I., 
Рейбштейн Дэвид Дж. Маркетинговые показатели. Более 
50 показателей,  которые важно знать каждому 
руководителю : пер. с англ. – 480 с. 
        В цій книзі послідовно розкриті сучасні найбільш важливі 
показники маркетингу, продемонстрована слушність їх 
використання для максимального підвищення рентабельності 
інвестицій та визначення щойно відкритих можливостей для 
отримання прибутку. Тут ви знайдете цінні показники 
фактично з кожного аспекту маркетингу: стратегія просування 
товарів, рекламна діяльність і розподілення, сприйняття 
користувачів, доля ринку, потенціал конкурентів, маржа і 
ціноутворення, товари і управління портфелями, прибутковість 
клієнтів, торговий персонал і канали збуту, а також багато 
іншого. Книга являє собою найбільш скорий та легкий шлях до 
вільного опанування цими показниками для диференціації 
своїх можливостей у складному економічному середовищі. 
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7. Гамильтон П. Как провести успешный семинар 
 

 

 

          Гамильтон Памела Как провести успешный семинар.  
Пошаговое руководство для организаторов лекций, 
воркшопов и мастер-классов. – 272 с. 
          Книга «Як провести успішний семінар» допоможе вам 
організувати і провести максимально ефективний захід. 
Спираючись на самостійно розроблені і перевірені на практиці 
методи, автор розповідає читачам, як планувати, модерувати і 
проводити ефективні семінари. 
          Тут є все, що необхідно для практичної роботи: 
детальний опис інструментів, необхідних для підготовки і 
проведення заходу; методів організації колективного мислення 
команди; поради і рекомендації в контексті тайм-менеджменту 
семінару; способи пошуку натхнення і вдосконалення 
креативних навичок. Все це дасть можливість не лише 
провести успішний семінар, але й отримати в результаті цілий 
спектр ефективних бізнес-ідей. 

 
 
8. Ларс Колинд. По второму кругу. Как выиграть войну с бюрократией. Л. Колинд 

 

 

      Колинд Ларс. По второму кругу. Как выиграть войну с 
бюрократией : пер. с англ. - 288 с. 
       Ця книга розповідає про те, як можна подолати 
організаційний спад та увійти у другий цикл успіху. Спираючись 
на свій досвід революційного перетворення компанії, автор 
демонструє, як можна виявити проблеми, що виникли на 
горизонті, визначити їх причини та ужити ефективних і швидких 
заходів з їх рішення. Ви вже відчули запах біди? Ви бажаєте 
запобігти їй? Ця книга пропонує вам реальні рішення - 
конкретні, практичні та дійові. 

9. Тони Давила, Марк Дж. Эпштейн, Роберт Шелтон. Работающая инновация 
 

 

 

 
 
        Давила Тони, Эпштейн Марк Дж., Шелтон Роберт. 
Работающая инновация. Как управлять ею, измерить её и 
извлекать из нее выгоду: пер. с англ. - 320 с. 
        Щоб успішно конкурувати, необхідно безперервно 
здійснювати інноваційну діяльність в усіх ваших товарах, 
послугах та бізнес-функціях. У цій книзі розглядається весь 
процес зростання компанії шляхом інновації. Ви дізнаєтеся, як 
визначити ефективні стратегії та організаційні структури для 
інновації, як більш успішно керувати нею, як заохотити вашу 
команду на досягнення результату та впровадити системи 
вимірювання в усі фази інноваційного процесу. 
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10. Джагдиш Н. Шет. Саморазрушительные привички хороших компаний и как 
избавиться от них 

 

 

     Шет Джагдиш Н. Саморазрушительные привычки хороших 
компаний и как избавиться  от них : пер. с англ. - 320 с 
      На шляху до успіху багато компаній набувають масу 
шкідливих звичок, тобто виробляють для себе певні стереотипи 
поведінки, які зрештою виявляються згубними для них. Проте ці 
руйнівні звички можна перемогти і повернутися на шлях 
здорового корпоративного існування. У цій книзі описуються сім 
таких деструктивних, або руйнівних, звичок: заперечення, 
зарозумілість, самозаспокоєність, залежність від компетенції, 
конкурентна міопія, територіальний імпульс, гігантоманія. У 
кожному конкретному випадку автор пропонує чіткі стратегії, які 
допоможуть ці звички подолати, а також профілактичні заходи, 
аби уникнути сумної долі деяких успішних компаній, які 
потерпіли поразку. 

 
11. Баумоль Бернард. Секреты экономических показателей 

 
 

 
 

      Баумоль Бернард. Секреты экономических показателей. 
Скрытые ключи к будущим экономическим тенденциям и 
инвестиционным возможностям : пер. с англ. - 352 с. 
       Нові економічні показники значно впливають на курс акцій, 
облігацій та валюти. Ці статистичні дані викликають великий 
інтерес фінансових менеджерів, оскільки містять основні секрети 
майбутнього розвитку економіки і фінансових ринків. 
Прочитавши цю книгу, ви зможете використовувати ці показники 
для прийняття більш ефективних інвестиційних рішень на 
професійному рівні. 
      Незалежно від того, хто ви — інвестор, брокер, менеджер, 
дослідник, журналіст чи студент, — ця книга для вас стане 
незамінною. Ніхто не може з точністю спрогнозувати майбутнє, 
але за допомогою цієї книги ви зможете зробити це настільки 
точно, наскільки це можливо. 

12. Рэй Райт.  В2В- маркетинг. Пошаговое руководство. 
 

 

 

 
                                                 
       Райт Рей. В2В-маркетинг. Пошаговое руководство : пер. с 
англ. - 624 с. 
       «В2В-маркетинг» являє собою багатобічний аналіз сектору, 
що інтенсивно розвивається. Ця книга вмішує безліч локальних та 
глобальних прикладів з практики, порівняльну характеристику 
корпоративного маркетингу та маркетингу користувачів; питання 
до викладеного матеріалу. Все це допоможе читачеві більш 
глибоко зрозуміти даний аспект. 
       Книга написана просто, матеріал викладений покроково, у 
відповідності з потребами як студентів, що вивчають маркетинг, 
так і спеціалістів, що займаються маркетингом і бізнесом. 
Впродовж всієї книги автори надають приклади для порівняння 
маркетингу В2В та В2С. 
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13. Перман Стейси. Корпорация шпионов. Бизнес-инновации от израильских мастеров 
шпионажа 

 
 

 

       Перман Стейси. Корпорация шпионов. Бизнес-иннованции 
от израильских мастеров шпионажа. - 244 с. 
       Ця книга - опис способу мислення молодої нації імігрантів, 
вкрай бідної, в оточенні ворожих сусідів. Однаку неї давній та 
багатий спадок інновацій. Відомо, що бізнес - це та сама війна. Для 
Ізраїлю, якому приходилося навчатися інноваціям для захисту та 
виживання, значення цих слів було набагато ширше. Труднощі та 
випробування тут розглядають як виклик, що сприймається в якості 
можливостей, які розкриваються через ці випробування. Саме тут і 
починаються інновації. Виявляється, шпіонажу, боротьбі із 
тероризмом та обороні країни було чому повчитися у практичного 
бізнесу. Якщо в обложеному Ізраїлі з’явилися університети та 
дослідницькі інститути світового рівня, якщо країна спромоглася 
досягти прориву в медицині, науці і техніці, можливо, і нам слід 
здобути із цього уроки? 
 

 
14. Дж. Дуглас Александер, Кристина Дж. Карлсон. Основные принципы фандрейзинга. 

 
 

 

       Дуглас Александер Дж., Карлсон Кристина Дж. Основные 
принципы фандрейзинга. Секреты привлечения денежных 
средств для неприбыльных организаций : пер. с англ. –  
240 с. 
        Ця книга незамінна у повсякденній роботі як для новачків, так 
і для досвідчених фандрейзерів. Це доступний посібник, що 
містить відповіді на запитання, які найчастіше хвилюють 
професійних фандрейзерів та волонтерів. Подане в чіткому, 
зручному у використанні форматі питань та відповідей, видання 
допомагає вирішувати складні завдання, які щоденно виникають у 
безперервному, напруженому бізнесі залучання коштів. На основі 
перевірених часом принципів тут розповідається, як засвоїти три 
основні аспекти фандрейзінгу - підготовку проекта, створення 
стратегії кампанії та забезпечення значних пожертвувань. 

 
15. К. Харилло. Статегическая логика.  

 

 
 

        Харилло Карлос. Стратегическая логика. Логическая 
основа решения стратегических проблем бизнеса : пер. с англ. 
-  304 с.                                                                                                              
        Світ бізнесу має виразну й чітку внутрішню систему логіки, 
яка, при вмілому застосуванні, допомагає попереджати 
прорахунки та уникати їх. У цій книзі подається вичерпний 
теоретичний і практичний огляд правил, що впливають на 
прибутковість і успіх бізнесу. Читачі дізнаються про 
основоположну точку відліку для розуміння стратегії бізнесу та 
критеріїв оцінки рішень, які зрештою впливають на ефективність 
і продуктивність роботи компанії. Це видання рекомендується 
прочитати усім, хто прагне побудувати прибутковий бізнес на 
міцній логічній основі 
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16. Жан-Луи Бравар, Роберт Морган. Эффективный аутсорсинг. 

 
 

 

    
          Бравар Жан-Луї, Морган Роберт. Эффективный 
аутсорсинг. Понимание, планирование и использование 
успешных аутсорсинговых отношений : пер. с англ. – 288 с. 
         Завдяки аутсорсингу ефективність компанії зростає. Невірне 
його використання може призвести до катастрофічних наслідків 
для вашого бізнесу та вашого підприємства. Незважаючи на велику 
популярність цього інструменту, лише у небагатьох керівників є 
досвід прийняття рішень щодо вибору видів діяльності, що 
доцільно передавати постачальнику зі сторони. В цій книзі 
демонструється, як саме треба приймати подібні рішення, 
враховуючи не тільки різноманітні аспекти управління, у тому 
числі людський фактор, але й фінансові імперативи бізнесу. 
 

 
17. Кермит Д. Ларсон, Джон Дж. Уайлд, Барбара Чиаппетта. Основные принципы 

бухгалтерського учета (2 тома) 
 

 

        Ларсон Кермит Д., Уайлд Джон Дж., Чиаппетта Барбара. 
Основные принципы бухгалтерського учета : в 2 томах : пер. 
с англ. - 1336 с. 
         «Основні принципи бухгалтерського обліку» — навчальний 
курс для тих, хто спеціалізується в даній галузі. В цьому виданні 
бухгалтерія зображена такою, якою вона є насправді: це мова 
розповсюдження інформації про бізнес, життєво важливий 
компонент для будь-якого студента. 

 
18. Лео Гох. Как реально работает фондовый рынок. 

 

 

                           
          Гох Лео. Как реально работает фондовый рынок. 
Секретное руководство для инвестора-«партизана» : пер. с 
англ. - 368 с. 
         Якщо ви новак в сфері інвестицій або ж досвідчений 
інвестор, ця книга дозволить вам безпечно лавірувати у світі 
інвестицій, повному підводних каменів і рифів, та ознайомить зі 
стратегіями, що необхідні для успішного вкладення грошей. Дане 
видання надасть солідні знання про динаміку фондового ринка й 
ознайомить з тактикою інвестора-«партизана», що допоможе 
створити власний статок. Ця сучасна та вичерпна книга - усе, що 
вам необхідно для того, щоб стати успішним інвестором на 
фінансовому ринку. 
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19. Уолтерс Джейми С. Качественная эволюция малого бизнеса 
 

 

                            
         Уолтерс Джейми С. Качественная эволюция малого 
бизнеса. 4 ключа к успеху без необходимости расширения 
компании : пер. с англ. - 296 с. 
         У цій книзі розглядається ідея про те, що в сьогоднішньому 
світі зростання і успіх повинні визначатися якісними методами, що 
базуються па проникливості керівника малого підприємства, па 
його системі цінностей, життєві цілі, а також встановлених 
взаєминах як усередині, так і поза полем ділової активності. Ви 
знайдете цікаву альтернативу - мати малий бізнес і великі цілі, 
керуючись при цьому чотирма способами досягнення успіху без 
збільшення обсягів підприємства. Прочитавши книгу, ви навчитеся 
користуватися перевагами розмірів свого бізнесу, тобто 
дотримуватися принципу підвищення його якості, а не кількості. 

 
20. Д.Д. Мартин. VBM- управление, основанное на стоимости.  

 
 

 
 

        Мартин Джон Д., Петти Вильям Дж. VBM - управление, 
основанное на стоимости. Корпоративный ответ революции 
акционеров : пер. с англ. - 272 с. 
        Чому деякі компанії створюють великий прибуток для 
своїх акціонерів, а інші його руйнують? Вирішенням 
проблеми можуть стати інструменти управління, що базу-
ються на вартості, які підтвердили свою ефективність на 
практиці. VBM (value based management) дозволяє 
фінансовим менеджерам здійснювати планування, моніторинг 
та управління діяльністю компаній, забезпечуючи підвищення 
акціонерної вартості. В книзі розглядаються методи вільного 
грошового потоку, EVA/MVA (економічної доданої 
вартості/ринкової доданої вартості) і CFROI (грошової 
прибутковості інвестицій). Ця книга допоможе сучасним 
лідерам запровадити безперервний цикл створення вартості, 
який піде на користь усім сторонам, що беруть в ньому 
участь. 

 
21. Т. Уотсон, П. Нобл. Методы оценки деятельности PR-подразделений компании,  

 

 

Уотсон Том, Ноб. Методы оценки деятельности PR-
подразделения компании: Лучшее практическое 
руководство по планированию, исследованиям и оценке 
связей с общественностью : пер. с англ. - 272 с. 

Головна складова книги - інтерв'ю з провідними піар-
фахівцями. Автори використовують досвід піар-менеджерів та 
планують майбутні тенденції розвитку, пропонуючи читачам 
корисні знання з наступних питань: принципи піар-діяльності, 
психологія оцінки та комунікацій, культура піар-фахівця, збір 
та інтерпретація інформації, структура і процес оцінки, 
розробка системи оцінки ЗМІ, оцінка на практиці, цілі та їх 
поставлення, тенденції майбутнього. Ця книга буде корисною 
усім, хто зайнятий в сфері зв'язків з громадськістю. 
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22. М.А. Роберто. Почему великие лидеры не принимают ответ «да». 
 

 

         Роберто Майкл А. Почему великие лидеры не 
принимают ответ «да». Управление конфликтом ради 
консенсуса :  пер. с англ. -  224 с. 
         Ця книга пропонує унікальний погляд на процес прийняття 
рішень. Головна ідея книги полягає у наступному: якісний процес 
підвищує вірогідність досягнення позитивних результатів. Таким 
чином, лідер в змозі значно впливати за допомогою управління 
процесом прийняття рішень в організації. Це видання - практичне 
керівництво для лідерів, що бажають поліпшити спосіб прийняття 
складних та пов’язаних із високою долею ризику рішень. Будь-
який менеджер, незалежно від рівня, що він займає в організації, 
може застосувати ідеї, розглянуті тут. Викладачам і студентам 
також буде корисна ця книга, оскільки в ній описано нові 
концепції прийняття рішень всередині організацій та 
запропоновано ряд цікавих прикладів, що водночас стосуються 
теорії та практики. 

 
23. Арнольд Глен. Руководство по корпоративным финансам. Пособие по финансовым  

рынкам, решениям и методам. 
 

 

 

                             
        
       Глен Арнольд. Руководство по корпоративным финансам. 
Пособие по финансовым рынкам, решениям и методам : пер. с 
англ. - 752 с. 
       Фінанси є основою для прийняття корпоративних рішень та 
мовою тих, хто приймає ці рішення. В цій книзі покроково 
розкриваються принципи та методи управління корпоративними 
фінансами і фінансовими ринками. Даний посібник надає детальне 
визначання управлінню, що засноване на вартості, дозволяє 
зрозуміти сутність об’єднань та поглинань, пояснює оптимальне 
комерційне використання деривативів як інструментів управління 
ризиками, знайомить з сучасними методами оцінки інвестицій, а 
також надає стислий огляд сучасних фінансових ринків. 
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24. Д.Уильямс. Управление программами на предприятии.  
 

 

 
 

 
         Уильямс Дейвид, Парр Тим. Управление программами на 
предприятии. Создание реальной ценности с помощью 
программ и проектов проведения преобразований : пер. с англ. 
- 320 с. 
         Управління програмами на підприємстві - це новий підхід, що 
дозволяє максимально підвищити вірогідність створення реальної 
цінності за допомогою програм та проектів проведення 
перетворень. Враховуючи особливості ряду методів, дана книга 
описує підхід до управління програмами, оснований на виявленні 
навичок та можливостей, які повинна розвивати організація для 
ефективного управління програмами проведення перетворень. 
Автори пропонують цілісний погляд на управління програмами у 
зв'язку із можливостями та стратегією організації. 
 

 
25. МакНейл Рут. Маркетиговые исследования в сфере В2В. Анализ и оценка  

рынков товаров для бизнеса. 
 

 
 

       МакНейл Рут. Маркетинговые исследования в сфере В2В. 
Анализ и оценка рынков товаров для бизнеса : пер. с англ. - 
432 с. 

  Ця книга - найповніший та чіткий посібник з проведення 
маркетингових досліджень у сфері В2В. Використовуючи простий 
та зрозумілий підхід, крок за кроком тут описуються та 
пояснюються різноманітні засоби, методики та практики 
досліджень, що проводяться у світі бізнесу. Як один із випусків 
серії «Маркетингові дослідження на практиці» ця книга є 
безцінним помічником для студентів, дослідників ринку та усіх, 
хто користується результатами досліджень. Спираючись на дані, 
отримані в різних країнах, вона вміщує безліч конкретних 
прикладів, що демонструють практику проведення досліджень в 
сфері В2В, галузі їх застосування та використання. 
 

 
26. Д. Ядин. Международный словарь маркетингових терминов.  

 

 

       Ядин Дениэль. Международный словарь маркетинговых 
терминов : пер. с англ. - 608 с. 
         Це видання пропонує визначення маркетингових термінів та 
професійної лексики, а також поглиблене роз’яснення прийомів, 
методів та процедур, які використовуються в маркетингу та 
суміжних з цією дисципліною областях (наприклад, маркетингові 
комунікації, засоби передачі інформації, реклама, РЯ та інше). 
Словник вміщує чіткі пояснення, дослідження та змістовні 
коментарі, а також рекомендації та поради, що засновані на 
практичному досвіді. Все це робить його незамінним практичним 
посібником як для досвідчених професіоналів, так і для студентів. 
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27. Солодка О. О. Похідні фінансові інструменти: функціональні механізми та  

суперечності використання в Україні. 
 

 

 

                                       
         Солодка О. О. Похідні фінансові інструменти: 
функціональні механізми та суперечності використання в 
Україні: монографія. – 432 с. 
         Монографію присвячено дослідженню функціональних 
механізмів і суперечностей використання похідних фінансових 
інструментів в Україні. Композиційна структура наукової 
монографії містить: теоретичні аспекти використання похідних 
фінансових інструментів; концепцію мінімізації координаційних 
деструкцій в економіці України через функціональний механізм 
похідних фінансових інструментів; механізм функціонування 
ринку похідних фінансових інструментів України; структурні та 
функціональні аспекти обігу форвардних і ф’ючерсних 
контрактів; організацію та функціонування ринку опціонних 
контрактів; механізм функціонування і сфери застосування 
контрактів своїх і кредитних деривативів; механізм оптимізації 
вибору базових активів похідних фінансових інструментів. 

                                   
                                

28. Руденко. О.М. HR-менеджмент у публічному управлінні.  
 

 

 
 

        Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В., 
Філіпова Н. В. HR-менеджмент у публічному управлінні: 
навч. посібн. - 124 с. 
         У книзі розглядаються питання, що мають ключове значення 
для фахівців системи управління організацією та управління 
персоналом: теорія управління людськими ресурсами, 
методологія управління персоналом і формування системи 
управління персоналом, стратегічне управління персоналом і 
планування кадрової роботи в організації, технологія управління 
персоналом і його розвитком, а також питання управління 
поведінкою персоналу організації та оцінки результатів його 
діяльності. 
           Посібник розрахований на студентів і аспірантів, які 
вивчають проблеми управління персоналом організації, а також 
фахівців, що беруть участь у формуванні системи управління 
персоналом і системи управління організацією і в цілому, що 
працюють з кадрами в ринкових умовах функціонування 
вітчизняної економіки. 
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29. Д. Патрик.  Директора и дилеммы.  
 

 

 
     Патрик Данн. Директора и дилеммы. Истории с передовой : 
пер. с англ. - 304 с. 

Для кожного керівника слово «дилема» - свого роду 
попередження. Адже інколи вона може призвести до появи більш 
серйозних проблем, в результаті яких руйнуються репутація і 
добробут людей. Прийняття єдиного вірного рішення в будь-якій 
проблемній ситуації, що пов'язана з правом власності, стратегією, 
людськими чи моральними аспектами, _ відповідальний і 
складний крок. Дана книга описує реальні дилеми, з якими 
стикаються різні компанії. Тут розглядається безліч таких 
ситуацій та основні принципи їх вирішення. Ця книга надає 
практичні поради, що ґрунтуються на досвіді, тому вона стане у 
нагоді усім, хто будь-коли стикався з дилемами. 
 

 
30. Г. Хулей, Д. Сондерс. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование.  

 
 

 
 

 
         Хулей Грэм, Сондерс Джон, Пирси Найджел. Маркетинговая 
стратегия и конкурентное позиционирование : пер. с англ. - 800 с. 
         Дана книга - найсучасніше видання зі стратегічного 
маркетингу, що розповідає про те, як домогтися переваги і зберегти 
його, працюючи в умовах ринку. Акцент тут робиться на двох 
центральних питаннях формулювання маркетингової стратегії - 
визначення цільових ринків і створення конкурентної переваги. У 
книзі розглядаються такі теми, як якість обслуговування і маркетинг 
відносин, мережі та спілки, новаторство, внутрішній маркетинг і 
складання ринкових прогнозів, сучасні погляди та дослідження в 
області маркетингу, приклади з галузі міжнародного маркетингу, 
випадки з практики з обговоренням розглянутих питань в кінці 
кожної глави. 

 
31. Р. Слейтер. Публичности много не бывает. Жизнь и популярность.  

 
 

 

 
          Слейтер Роберт. Публичности много не бывает. Жизнь и 
популярность Дональда Трампа : пер. с англ.— 352 с. 
         Дональд Трамп — єдиний, чиє ім'я є власним всесвітньо 
відомим брендом. В своїй книзі автор розкриває цю людину з усіх 
боків: як бізнесмена, стратега, знаменитість і особистість. Ви 
дізнаєтесь, як Трамп із звичайного бізнесмена перетворився на 
магната із світовим ім'ям. Ви також станете свідком того, як він 
веде свій бізнес, блискуче знаходить спільну мову з пресою та 
використовує власну популярність для врятування своїх казино. 
Трамп дає уроки бізнесу, яких ви не знайдете у його власних 
книжках. Результат — найдетальніший і яскравий портрет 
Трампа. Це, зрештою, і є справжній Трамп — цілком вільний від 
цензури та надзвичайно цікавий. 
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32. Тітаренко Г. Б. Державне регулювання розвитку інноваційної системи України

        Тітаренко Г. Б. Державне регулювання розвитку 
інноваційної системи України: теорія, методологія, практика : 
монографія. – 400 с. 
        У монографії розглянуто та науково обґрунтовано теоретико-

методологічні, методичні і прикладні аспекти державного 
регулювання розвитку національної інноваційної системи як 
інституціональної структури управління інноваційними процесами в 
економіці країни в умовах інтеграційних змін. 

33. Е. Бондаренко. HR без бюджета.

         Бондаренко Евгений. HR без бюджета. Делайте большее за 
счет меньшего. 49 идей при минимальном бюджете. - 224 с. 
         У книзі зібрані 49 практичних HR-інструментів і прийомів, які 
ви зможете застосувати на практиці в умовах обмеженого бюджету 
або його повної відсутності. 
Кожен з наведених в книзі інструментів, прийомів, рад описаний за 
принципом «бери і роби». Тобто зрозуміла суть інструменту, 
зрозуміло, що робити, кому робити, як робити і коли робити. Також 
в книзі наводиться безліч прикладів з практики компаній, які вже 
використовують дані HR-інструменти. 
Якщо ви хочете підвищити ефективність вашого HR-підрозділу, 
якщо ви хочете вивести HR-функцію вашої компанії на абсолютно 
новий рівень, а також підвищити вашу особисту ефективність, тоді 
вам просто не обійтися без прочитання цієї книги. Зустрітися з 
новим підходом до HR-функції, упровадите нові отримані знання в 
життя і насолоджуйтеся результатом! 

34. Р. Голдсмит. Вирусный маркетинг.

  Голдсмит Рассел. "Вирусный" маркетинг: пер. с англ. - 144 с. 
      Сотні тисяч електронних поштових ящиків по всьому світу, у 
яких висвічується ваше повідомлення... ваш продукт... ваша 
торговельна марка. Але що найголовніше в цій інформації? Не ви її 
відправляли. Це повідомлення прийшло від тієї людини, кого 
одержувач знає і кому довіряє. Ось чому він прочитає ваше 
повідомлення. 

 Ця концепція приваблює своєю простотою. Ви посилаєте 
електронне повідомлення відносно невеликій групі людей, які 
знаходять його настільки невідхильним, що відправляють усім своїм 
друзям, сім'ї, колегам... а ті розсилають його далі. У міру 
розповсюдження електронної пошти, розповсюджується і ваша 
інформація. І головне - вам це нічого не коштує. 
       Конкретні приклади із життя, практичне керівництво, 
абсолютно нові підходи до досліджень плюс інтерв'ю з видатними 
діячами, що досягли успіху у "вірусній" діяльності, - цікаве і вельми 
корисне читання, яке дозволить будь-кому оволодіти наукою і 
мистецтвом "вірусного" маркетингу. 
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