




 





 











 



 
 



Бакалаврська дипломна робота менеджера-економіста : 

Методологія та методика виконання : навчальний посібник 

/ М. І. Небава, П. В. Чалюк, В. В. Зянько, Т. О. Журко ; МОН 

України;. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 101 с. – [Доступно в локальній 

мережі НТБ ВНТУ]: http://lib.vntu.lan/documents/000294.pdf 
 

 

Навчальний посібник є алгоритмом використання навчально-

методичних порад з організації та використання бакалаврської 

дипломної роботи. Розкривається зміст та структура 

бакалаврської дипломної роботи, порядок її виконання та 

організація захисту. 

Вступ до фаху. Менеджер і команда : теоретичні та практичні 

аспекти : навчальний посібник / С. М. Кізян, М. І. Небава, 

О. О. Адлер. – Київ : Слово, 2014. – 168 с.  

  

У посібнику розкриваються теоретичні та практичні аспекти 

менеджменту низового рівня управління. Визначено алгоритм 

ефективної роботи менеджера зі сформованою командою. 

Проаналізовано стиль керівництва менеджера та його 

поводження через призму практичної реалізації функцій 

менеджера. 
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Навчальний посібник являє собою алгоритм навчально-методичних 

порад по організації та виконанню дипломної роботи. Розкривається 

зміст та структура дипломної роботи, порядок її виконання. 

Наводиться базова тематика дипломних робіт, оформлення та 

критерії оцінки виконання та захисту дипломної роботи. 

Дипломна робота менеджера організації : методологія виконання 

: навчальний посібник / М. Є. Дворніков, О. В. Мороз,  

М. І. Небава, П. В. Чалюк – Вінниця : ВДТУ, 2000. – 55 с.  

В 1 частині навчального посібника висвітлено теоретичні основи 

економіки та підприємства. У 2 частині розкриваються теоретичні 

основи організації виробничої діяльності підприємства. 

Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : 

навчальний посібник. Ч. 1 : Економіка підприємства / М. І. Небава, 

О. О. Адлер, О. Й. Лесько ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 117 с.   

[Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ]: 

http://lib.vntu.lan/documents/000794.pdf 

Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : 

навчальний посібник. Ч. 2 : Організація виробництва / М. І. Небава, 

О. О. Адлер, О. Й. Лесько ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 131 с. 

[Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ] :  

http://lib.vntu.lan/documents/000815.pdf 
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Економічна теорія : (в питаннях і відповідях) : навчальний 

посібник / М. І. Небава, І. М. Небава ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 

2008. – 230 с. [Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ]: 

http://lib.vntu.lan/documents/000516.pdf 

 

В посібнику подано стислі відповіді на основні питання навчальної 

дисципліни “Основи економічної теорії” з метою напрацювання 

навичок студентами інженерних спеціальностей при формуванні 

відповідей на поставлені питання відповідно до програми вивчення 

дисципліни. 

Екскурс в антологію макроекономічної думки : навчальний 

посібник / О. В. Мороз, М. І. Небава ; МО і науки України. – 

Вінниця : ВДТУ, 2000. – 170 с. 

В посібнику викладаються позиції і погляди видатних представників 

макроекономічної науки – від В. Петті і А. Сміта і до Р. Лукаса. 

Розкриваються сутність і логіка макроекономічних доктрин 

минулого і сучасного. Показані умови виникнення макроекономічних 

поглядів та внесок визнаних корифеїв в розвиток макроекономічної 

науки, наводиться зв’язок економічних концепцій з економічною 

політикою.  
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Загальний курс теоретичної економіки : навчальний 

посібник / В. В. Зянько, М. І. Небава, А. В. Сірко ; МО і 

науки України. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 252 с.  

Збірник тестів з основ економіки : збірник тестів 

/ М. І. Небава ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 115 с. 

[Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ] : 

http://lib.vntu.lan/documents/000627.pdf 

У навчальному посібнику викладаються вузлові питання 

теоретичної економіки з урахуванням досягнень економічної науки 

та практики світової цивілізації, а також завдань і проблем 

трансформаційної економіки України. Посібник містить три блоки 

програмних питань – з політичної економії, мікроекономіки та 

макроекономіки. 

У збірнику згруповані, систематизовані та логічно подані 

розроблені тестові завдання з основ економіки, що відповідають 

програмі дисципліни «Основи економіки», з метою напрацювання 

навичок абітурієнтами, які бажають пройти вступні 

випробування для отримання економічного фаху. 
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Інноваційний менеджмент : практикум : навчальний посібник 

/ В. О. Козловський, А. О. Азарова, О. Й. Лесько, М. І. Небава ; 

МОНМС України, ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 130 с.  

[Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ] : 

http://lib.vntu.lan/documents/000860.pdf 

Короткий тлумачний словник макроекономічних термінів 

/ М. І. Небава ; МОН України. – Вінниця : ВФ ТАНГ, 1999. – 62 с.  

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи розробки 

інноваційних проектів, розглянуто практичні аспекти розрахунку 

сіткових графіків, питання фінансування, бюджетування та 

економічної ефективності інноваційних проектів, запропоновані 

сучасні автоматизовані засоби управління інноваційними проектами. 

Практикум розрахований на студентів, які навчаються за 

спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування». 

Даний словник являє собою довідничок навчального видання, 

основним завданням котрого є поглиблене тлумачення 

основоположних понять і категорій макроекономіки. Він покликаний 

допомогти студенту краще розуміти матеріал підручників і 

монографій, методичних і практичних посібників. Словник включає 

основний мінімум для засвоєння категоріального апарату 

макроекономічної науки. 

http://lib.vntu.lan/documents/000860.pdf


Корпоративне управління : навчально-методичний комплекс з 

підготовки курсової роботи / М. І. Небава ; ВНТУ. – Вінниця : 

ВНТУ, 2011. – 77 с.  [Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ] 

http://lib.vntu.lan/documents/000835.pdf,  

Макроекономіка : тематичний тлумачний словник термінів : 

навчальний посібник / М. І. Небава ; МО України. – Вінниця : 

ВДТУ, 2000. – 152 с.  

В посібнику викладено основні вимоги, які висуваються до змісту 

курсової роботи, порядку її написання та захисту. Наведено 

орієнтовану тематику курсових робіт і приклади написання 

наукового тексту вступу та висновків до курсової роботи. Наведено 

роз’яснення щодо розуміння Закону України «Про акціонерні 

товариства» та поданий словник термінів у світлі нового закону. 

У словнику зафіксована найбільш уживана сучасна термінологія 

макроекономічної науки та наводиться її наукове тлумачення. 

Термінологія подається в тематичній послідовності. 

Навчальний посібник призначений для поглибленого вивчення 

макроекономічних термінів згідно з темами курсу «Макроекономіка» 

студентами економічних спеціальностей. 



Менеджмент організацій і адміністрування : навчальний 

посібник. Ч. 1 / М. І. Небава, О. Г. Ратушняк ; ВНТУ. – Вінниця : 

ВНТУ, 2012. – 105 с. [Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ] 

http://lib.vntu.lan/documents/000864.pdf 
Менеджмент організацій і адміністрування : навчальний 

посібник. Ч. 2 / М. І. Небава, О. Г. Ратушняк ; ВНТУ. – Вінниця : 

ВНТУ, 2012. – 108 с. [Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ] 

http://lib.vntu.lan/documents/000865.pdf 

Основи економіки : вузлові питання : навчальний посібник 

/ В. В. Зянько, М. І. Небава, А. В. Сірко ; МО і науки 

України. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – 247 с.  

У навчальному посібнику розглянуто загальні положення про 

управління організаціями в сучасних умовах господарювання, 

послідовно висвітлено усі основні аспекти управління, а саме 

сутність організації та їх види, система організаційних відносин, 

побудова ефективної  організаційної структури, побудова стратегії 

управління, тощо. 

Навчальний посібник присвячений висвітленню вузлових проблем 

економічної теорії і покликаний допомогти студентам як у вивченні 

фундаментальних економічних дисциплін, так і в оперативній 

підготовці до іспитів. Посібник містить блоки з політичної економії, 

мікро- та макроекономіки. Матеріал подається у формі коротких 

відповідей на питання. 
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Основи стратегічного менеджменту : навчальний посібник 

/ О. М. Роїк, А. О. Азарова, М. І. Небава ; ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 

2008. – 213с. [Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ]  

http://lib.vntu.lan/documents/000522.pdf 

Основи економічної теорії : Конспект лекційного курсу : В 2 ч. Ч.1 : 

Загальні основи формування і розвитку економічних систем / Р. Ю. 

Кігель, М. І. Небава, М. Є. Дворніков. – Вінниця : ВДТУ, 1994. – 109 с. 

Навчальний посібник являє собою конспект курсу «Основи економічної 

теорії» /вступ до курсу і перший розділ/. Конспект відповідає програмі 

курсу, що прийнята на кафедрі основ економічної теорії ВДТУ. 

Посібник розрахований на студентів, які вивчають курс основ 

економічної теорії, а також на широке коло читачів, які проявляють 

інтерес до даної теми. 

У посібнику розглянуто фундаментальні засади стратегічного 

менеджменту. Викладено базові основи теорії прийняття рішень і 

знання про систему та модель стратегічного менеджменту; показано 

перехід від стратегічного планування до стратегічного менеджменту; 

проілюстровано методику здійснення стратегічного аналізу та аналізу 

внутрішнього й зовнішнього середовищ організації тощо. 



Структурно-логічні тести з основ економічної теорії : 

навчальний посібник / М. І. Радомисельський, М. І. Небава, 

Л. М. Ігнатов ; MO України. – Вінниця : ВДТУ, 1999. – 86 с.  

Посібник призначений для проведення тестування студентів з основ 

економічної теорії. Структурно-логічна схема, яка застосована при 

організації тестів, дає можливість глибоко засвоювати  навчальний 

матеріал, сприяє розвитку логічного мислення, а також розширює 

можливості контролю знань. Охоплює 24 теми курсу основ економічної 

теорії. 

Теоретичні і практичні результати випускних кваліфікаційних 

робіт інституту менеджменту для впровадження у сферу 

економіки : навчальний посібник / ВНТУ ; за ред. М. І. Небави, А. 

О. Азарової. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 66 с.  [Доступно в локальній 

мережі НТБ ВНТУ] : http://lib.vntu.lan/documents/000298.pdf. 

У виданні зібрана та узагальнена інформація про результати 

виконаних навчально-наукових досліджень студентів-випускників та 

магістрів, що проводились при виконанні кваліфікаційних дипломних 

робіт та магістерських дисертацій. 



Теорія корпоративного управління: вузлові питання : 

навчальний посібник / М. І. Небава ; МОН України. – 

Київ : Центр навч. літ-ри, 2004. – 295 с.  

Теорія макроекономіки : навчальний посібник 

/ М. І. Небава. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – 

395 с.  

У навчальному посібнику викладаються вузлові питання 

корпоративного управління з урахуванням досягнень зарубіжної 

економічної науки та практики, а також завдань і проблем 

трансформаційної економіки України. Посібник містить також 

тести, задачі та їх вирішення, словник понять і термінів, 

ситуаційну вправу. 

У посібнику поданий систематизований виклад основних 

макроекономічних теорій і проблем. У кожній главі виділяються, 

поряд із теоретичною частиною, основні поняття, питання для 

самоперевірки знань, тести, практичні завдання. Макроекономічні 

категорії розкриваються не тільки в теоретичному аспекті, але й з 

урахуванням здійснення макроекономічних процесів у перехідній 

економіці. 



Теорія та тренінг з технології прийняття управлінських 

рішень : навчальний посібник / М. І. Небава, А. А. Шиян ; ВНТУ. 

– Вінниця : ВНТУ, 2010. –59 с.   

[Доступно в локальній мережі НТБ ВНТУ] : 

http://lib.vntu.lan/documents/000640.pdf 

Теорія макроекономіки : навчальний посібник / М. І. Небава ; 

МОН України. – Київ : Видавничий Дім "Слово", 2003. – 536 с. 

У посібнику поданий систематизований виклад основних 

макроекономічних теорій і проблем. У кожній главі виділяються, 

поряд із теоретичною частиною, основні поняття, питання для 

самоперевірки знань, тести, практичні завдання. Макроекономічні 

категорії розкриваються не тільки в теоретичному аспекті, але й з 

урахуванням здійснення макроекономічних процесів у перехідній 

економіці. 

В посібнику подані теоретичні основи прийняття і обгрунтування 

управлінських рішень та сукупність практичних вправ для тренувань 

при підготовці до практичних занять та до самостійної роботи 

студентів.  
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