Віртуальна виставка

“СТРАТЕГІЯ
УСПІХУ”
(ВЧИСЬ, ДУМАЙ, БАГАТІЙ)

Представлена на даній віртуальній виставці
література допоможе нашим шанованим читачам
реалізувати мрії про відкриття власної справи,
здобути необхідні знання з основ бізнесу,
менеджменту. Також користувачі нашого сайту
зможуть завдяки цій виставці скористатися
порадами
видатного
американського
автора
сучасного
жанру
“самодопомоги”,
великого
письменника про успіх Наполеона Хілла. Завдяки
запропонованим виданням можна дізнатись як
розробити бізнес-план та досягти матеріального
благополуччя і отримати духовне натхнення.
Чого розум людини зможе осягнути і в що вона повірить,
того вона і зможе досягти. (Н. Хілл)

Скотт Джини Грехем . Описание пути к
успеху в бизнесе. Сила ума / Д. Г. Скотт. –
К. : Внешторгиздат, 1991. – 198 с.
«Динамическая техника» силы ума, о
которой вы узнаете из этой книги,
разработана для того, чтобы помочь вам
достичь цели и добиться того, чего вы
хотите, в особенности в вашей работе или
бизнесе.

Дайновский Ю. А. 505 примеров бизнеса.
Маркетинг,
менеджмент,
реклама,
торговля,
производство,
налоги,
стимулирование труда
/ Ю. А.
Дайновский. – К. : А.С.К., 1998. – 268 с.
В книге представлены: банк данных
мирового опыта приемов активного
бизнеса,
эффективные
способы
увеличения прибыли законным путем в
различных сферах предпринимательства.
Рекомендации облегчают понимание сути
и
способов
реализации
рыночных
отношений в государствах-участниках
СНГ. Издание является практическим
пособием
для
руководителей,
экономистов,
юристов,
бухгалтеров
предпринимателей и организаций, а также
граждан-предпринимателей.

Данчева О. В. Практична психологія в
економіці та бізнесі : навч. посібник / О. В.
Данчева, Ю. М. Швалб. – К. : Лібра, 1998. –
270 с.
Запропонований матеріал є фактично першою
спробою
узагальнення
та
систематизації
психологічного
забезпечення
управлінської
діяльності та підприємництва. Зараз, у період
становлення ринкових відносин, дуже важливо не
тільки звільнитися від уявлень, що залишилися від
доби державного монополізму, але й не піддатися
спокусі «дикого ринку». Ми сподіваємося, що цей
посібник дозволить легше увійти в систему
цивілізованих
ринкових
відносин
Він розрахований на студентів, що навчаються
різним менеджерським спеціальностям, на всіх,
хто вивчає основи сучасного бізнесу та
підприємництва, а також на тих керівників, які
відчувають ускладнення, що пов'язані з
психологічними аспектами розвитку бізнесу.

Інформаційні системи в менеджменті :
підручник / В. О. Новак, Ю. Г. Симоненко,
В. П. Бондар, В. В. Матвєєв. – К. :
Каравела, 2008. – 616 с.
Підручник детально знайомить читача з
основними
напрямами
застосування
інформаційних систем та технологій в
управлінні сучасним підприємством, в
сучасному
бізнесі,
з
концепцією
інформаційного суспільства та роллю
комунікацій в процесах управління, з
науковими підходами до інформації та її
ролі в процесах управління.

Конверський А. Є. Логіка : підручник /
А. Є. Конверський. – К. : Український
Центр духовної культури, 1999. – 394 с.
Видання складається із двох частин. В першій
частині у систематизованому, дидактично
витриманому вигляді розкривається предмет,
метод логіки, основні форми та закони мислення.
Значна увага приділяється логічному аналізу
природної мови, який підводить до розуміння
побудови формалізованої логічної мови, а також
забезпечує емпіричну основу для опису форм
висновків і доведень у межах спеціальних
формалізованих мов.
Розрахований на студентів вищих навчальних
закладів.

Курс практической психологии или как
научиться работать и добиваться успеха :
учеб. пособие для высш. управ. персонала
/ автор-сост. Р. Р. Кашапов. – М : АСТПРЕСС ; Ижевск : Удм. ун-т, 1999. – 448 с.
Книга рассказывает о методах и приемах
познания людей и себя. Учитывая
большую
потребность
в
такой
информации,
она
составлена
как
хрестоматия для самоподготовки и
самообразования руководителя. В ней
представлены наиболее известные авторы
в области современного человекознания.
Адресована руководителям различного
уровня, социологам и психологам.

Хилл Наполеон. Думай и богатей :
монография / Наполеон Хилл ; пер. с
англ.: Г. П. Сосновского, И. А. Чабанова. –
М. : ФАИР, 1997. – (Настольная книга
бизнесмена). – 268 с.
Если Вы хотите узнать, как преодолеть все
преграды и обрести успех, прочитайте эту
книгу, выдержавшую 42 издания в США.
Она потрясает жизненной энергией. А это
пригодится Вам в любом деле.

Хилл Наполеон. Думай и богатей-3. Как
разбогатеть за один год : монография /
Наполеон Хилл ; пер. с англ.
М. Котельниковой . – М. : ФАИР, 1997. –
(Настольная книга бизнесмена). – 240 с.
Наполеон Хилл – автор бестселлеров и
мудрый человек, постоянное занятие
которого – делать из обычных людей
миллионеров. На страницах своей книги
он
предлагает
воспользоваться
единственным
средством,
которое
поможет вам быть тем, кем вы хотите,
делать и иметь все, что вы хотите. Вам
потребуется еженедельно всего несколько
минут, чтобы потом всю жизнь пожинать
плоды успеха.
Благополучие, власть, здоровье, счастье и
изобилие зависят от одного человека, и
этот человек – вы, как убедительно
доказывает автор.

Нельсон Боб, Єкономи Питер. Умение
управлять : подроб. рук-во для желающих
научиться искусству управления / Б.
Нельсон, П. Экономи ; предисл. К.
Бленчарда ; пер. с англ. И. А. Шишкиной. –
М. : Вильямс, 2001. – (Для чайников). – 208
с.
Независимо от того, являетесь ли вы
менеджером со стажем или получили эту
должность совсем недавно, мир управления
всегда кажется зыбким, обескураживающим
и устрашающим. Но не поддавайтесь
панике! Имея под рукой данную книгу, вы
получите те необходимые средства, с
помощью которых можно эффективно
управлять людьми, проектами и рабочими
группами в наш стремительный век
прогресса.

Паркинсон, С. Н., Рустомджи М. К.
Искусство управлять : монография / С. Н.
Паркинсон, М. К. Рустомджи ; пер. с англ.
К. Савельева. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. –
272 с.
В этой книге собраны основные принципы
и практические советы по искусству
«работать посредством других людей, а не
выполнять работу самому». Книга учит
предвидеть, организовывать и планировать.
Она рассказывает, как собрать, обучить и
вдохновить на достижение цели коллектив,
который с радостью примет ваше
лидерство.
Для широкого круга читателей.

Психологія управління в бізнесі : навч.
посібник / упоряд. : Е. Ф. Іпатов, К. М.
Левківський, В. В. Павловський. – Вид. 2ге, доповн., переробл. – Х. ; К. : НМЦВО,
2003. – 319 с. – Бібліогр.: с. 313.
Мета – привернути увагу до психологічних
аспектів діяльності бізнесменів в умовах
становлення ринкових відносин в Україні.
У посібнику висвітлюються основні ідеї
сучасної теорії й практики соціальної
психології,
приводяться
рекомендації
вітчизняних та закордонних фахівців із
різних сфер психології, розглядається
життєвий досвід відомих бізнесменів
сучасності. Посібник містить тести для
вивчення особистих якостей бізнесмена та
його співробітників.

Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі
комунікації та управління : навч. посіб. /
І. Ю. Слісаренко. – К. : МАУП, 2001. – 100 с.
У
навчальному
посібнику
пропонується
комплексний підхід до предмета вивчення: паблік
рилейшнз розглядається не просто як ремесло,
аскладний багатокомпонентний засіб комунікації,
як складова науки і практики сучасного
менеджменту,
державного
управління
та
міжнародного і міждержавного спілкування.
Автор руйнує існуючий поверховий стереотип
щодо
паблік
рилешнз
як
рекламнопропагандистської діяльності, натомість доводить
погляд на паблік рилешнз як багатоаспектну
систему
комунікації,
засіб
громадського
контролю і корпоративної та урядової звітності,
акцентує увагу на диверсифікації та сприйнятті
аудиторією ПР-кампаній.
Досліджується історичний шлях розвитку сфери
паблік рилейшнз, теоретично обгрунтовуються
спеціалізовані
напрямки
цієї
діяльності,
аналізується прикладне застосування методів на
різних рівнях.

Стратегія успіху : тематичний посібник /
О. Данилейко, Л. Ярова, І. Ковальчук,
Ж. Соловйова. – Житомир : Житомирська
міська рада, 2005. – 249 с.
У ваших руках посібник, який підкаже вам
шлях до успіху. Він розкаже про форму
успіху і її складові, оповість про механізм
функціонування економіки і опише основні
її елементи, без чого неможливе існування
в сучасному світі, допоможе у виборі
професії і у формуванні мислення
успішної, впевненої людини і справжнього
професіонала.
На
сторінках
цього
посібника
вас
чекає
екскурс
до
різноманітних епох, в життя відомих і
успішних людей, низка корисних порад та
вправ.

Тофтул М. Г. Логіка : посібник /
М. Г. Тофтул. – К. : Академія, 2003. – 368
с.
Автор, зважаючи на свій більш як
традиційний досвід викладання логіки у
вищій школі, прагнув, щоб цей посібник
був максимально доступний і корисний
для студентів. Тому крім теоретичного й
історичного матеріалу до нього увійшли
запитання для самоперевірки, вправи,
задачі та приклади їх розв’язання, поради
полемісту. Не цілком з’ясовані наукою,
дискусійні положення винесені в кінець
відповідних
розділів.
Видання
прислужиться не тільки студентам і
викладачам, корисним воно буде для всіх,
хто вчиться правильно формулювати,
висловлювати і відстоювати свої думки.

Чернявський А. Д. Організація управління :
навч. посіб. / А. Д. Чернявський. – К. :
МАУП, 1998. – 134 с.
Исходя из современных теорий управления,
исследования
опыта
управления
и
мотивации
поведения
руководителей
различных типов, в учебном пособии
излагаются
принципы
организации
управления,
научно-методологические
основы создания его
организационных
форм в условиях рыночных отношений.
Приведены рекомендации по управлению в
кризисных
ситуациях
и
поведению
руководителей организаций и предприятий
в условиях рыночной экономики.
Рекомендуется студентам всех форм
обучения,
преподавателям
вузов,
хозяйственным
руководителям
и
предпринимателям.

Шудра В.Ф., Беличко А. Н. Как
подготовить успешный бизнес-план / В. Ф.
Шудра, А. Н. Беличко. – 2-е изд., исправ. и
дополн. – К. : Капрал, 1997. – 99 с.
В книге приведена американская практика
разработки
бизнес-планов.
Наличие
учебного бизнес-плана делает книгу
чрезвычайно
полезной
для
всех
работающих в условиях становления
акционерных и совместных предприятий,
частных фирм, коммерческих структур,
желающих выйти на мировой уровень
ведения бизнеса.
Для
предпринимателей,
менеджеров,
экономистов, бухгалтеров, слушателей
бизнес - школ, студентов и преподавателей
экономических университетов.

Шудра В. Ф., Белічко А. М. Як підготувати
успішний бізнес-план : підручник / В. Ф.
Шудра , А. М. Белічко . – К., 1994. – 106 с.
Книга
підготовлена
на
замовлення
американської Корпорації за сприяння
фермерському рухові (VOCA) за фінансової
участі Агентства з міжнародного розвитку
США (USAID) консалтинговою фірмою
UKRON.
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