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

Тематична виставка " Міжнародна економіка. 
Європейський Союз і Україна" 

 

(надходження I квартал 2015) 

 

Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна економіка. Європейський Союз і 

Україна. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства. 
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    Аганіна, Альона Олександрівна.  

    Адаптація законодавства України з питань підготовки, передпідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців до законодавства ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" 

/ Аганіна Альона Олександрівна ; ДВНЗ "Запорізький нац. ун-т" МОН України. - Запоріжжя, 2014. - 18 с. 
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    Алимова, Ольга Олексіївна.  

    Механізми державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Алимова 

Ольга Олексіївна ; МОН України, Чорноморський держ. ун-т імені П. Могили. - Миколаїв, 2014. - 20 с. 
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    Алркабі Алі Насер Абд Аль Хассан  

    Принципи функціонування західних політичних інститутів в контексті глобального розвитку 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку" / Алркабі Алі НасерАбд Аль Хассан ; МОН України, Нац. ун-

т "Одес. юридична акад.". - О., 2014. - 20 с. 
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    Андерсон, Ніна Володимирівна.  

    Конкурентоспроможність прикордонних регіонів України в умовах євроінтеграції [Текст] : 

монографія / Н. В. Андерсон, М. Л. Скорик ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень. - О. : ТЕС, 2014. - 225 с. : рис., табл., карти. - Бібліогр.: с. 186-212. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теоретико-концептуальні основи розвитку прикордонних регіонів в умовах регіональної 

конкуренції та євроінтеграції 

Розділ 2. Конкурентоспроможність як фактор-функція розвитку прикордонних регіонів України в умовах 

євроінтеграції 

Розділ 3. Організаційно-економічні основи забезпечення конкурентних переваг прикордонних регіонів 
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    Андрюшина, Олена Владиславівна.  

    Моніторинг якості загальної освіти в Сполучених Штатах Америки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%20%D0%90%D0%BB%D1%96%20%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%20%D0%A5%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Андрюшина Олена 

Владиславівна ; Київ. ун-т імені Б. Грінченка. - К., 2014. - 20 с. 
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    Арнаутова, Леся Михайлівна.  

    Правове забезпечення інформаційної політики сучасної України в аспекті процесів європейської 

інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права", "Історія політичних і правових учень" / Арнаутова Леся Михайлівна ; Ін-т 

законодавства ВР України. - К., 2014. - 20 с. 
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    Ачімовіч, Драшко Томіславов.  

    Конституційно-правовий статус національних меншин (колективів) у державах-членах ЄС та 

державах, асоційованих з ЄС: порівняльно-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.02 "Конституційне право"; "Муніципальне право" / 

Ачімовіч Драшко Томіславов; МОН України, Маріупольський держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 19 с. 
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    Биков, Олександр Маурісійович.  

    Фактори економічного розвитку країн БРІКС в умовах транснаціоналізації [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02  "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 

Биков Олександр Маурісійович ; МОН України, Черкас. держ. технол. ун-т. - Х., 2014. - 21 с. 

 

 

К 108661 

   32 
 

    Богиня, Тетяна Юріївна.  

    Інституціоналізація лобізму: світовий досвід та Україна [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. політичних наук : [спец.] 23.00.02 "Політичні ін-ти та процеси" / Богиня Тетяна Юріївна ; НАН 

України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2014. - 20 с. 
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    Бойко, Анастасія Миколаївна.  

    Трансформація міжнародного ринку праці в контексті  світового інноваційного розвитку [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 

екон. відносини" / Бойко Анастасія Миколаївна ; МОН України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 22 с. 
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    Болдіжар, Сандра Олександрівна.  

    Форма правління в державах Центральної Європи: теоретичні та порівняльно-правові аспекти 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права"; "Історія політичних і правових учень" / Болдіжар Сандра Олександрівна ; МОН України, 

Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2014. - 19 с. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%87%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87,%20%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%B0%D1%80,%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Борщевська, Ганна Едуардівна.  

    Захист соціальних прав та інтересів працівників-мігрантів у міжнародному приватному праві 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.03 "Цивільне право і 

цивільний процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / Борщевська Ганна Едуардівна ; МВС 

України, Нац. акад. внутр. справ. - К., 2014. - 20 с. 
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    Бугас, Валерий Васильевич.  

    Международные экономические отношения [Текст] : учебное пособие для иностранных студ. / В. 

В. Бугас, Е. И. Пальчук, Н. В. Бугас ; Киевский нац. ун-т технологий и дизайна. - К. : КНУТД, 2014. - 104 с. : 

рис., табл. - Библиогр.: с. 102-103. 

 

В учебном пособии раскрывается структура, состояние, основные тенденции и особенности развития 

международных экономических отношений, механизм и специфика их реализации. Руководство оснащено 

таблицами, схемами, рисунками, статистическими данными, которые позволяют наглядно раскрыть 

динамику международных экономических отношений.  
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    Бугас, Валерій Васильович.  

    Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. для студентів усіх форм навчання факультету економіки та 

бізнесу / В. В. Бугас, В. С. Кудлай, В. В. Бугас ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 

2014. - 96 с. : іл. - Бібліогр.: с. 37-38. 

 

Навчальний посібник відповідає діючий нормативній програмі дисципліни «Міжнародна економіка» для 

рівня освіти «бакалавр» і складається з двох частин. Частина 1 – це опорний конспект лекцій за окремими 

темами. Частина 2 – це наочні матеріали до опорного конспекту. 
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    Войтов, Сергій Геннадійович.  

    Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної 

економіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 

господарство і міжнародні екон. відносини" / Войтов Сергій Геннадійович ; МОН України, КНУ імені Т. 

Шевченка. - К., 2014. - 19 с. 
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    Гоблик, Володимир Васильович.  

    Формування та розвиток транскордонних регіонів між Україною та ЄС [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" 

/ Гоблик Володимир Васильович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України". - Л., 2014. - 44 с. 
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    Гончарова, Анастасія Олександрівна.  

    Міжнародне співробітництво між Україною та ЄС в галузі машинобудування [Текст] : автореф. дис. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 

/ Гончарова Анастасія Олександрівна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 

2014. - 20 с.  
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    Громівчук, Іванна Михайлівна.  

    Міжнародно-правовий захист людини в умовах боротьби з тероризмом [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Громівчук Іванна Михайлівна ; 

МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2014. - 19 с. 
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    Громовенко, Костянтин Вікторович.  

    Міжнародно-правове регулювання діяльності приватних військових та охоронних підприємств 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" 

/ Громовенко Костянтин Вікторович ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2014. - 20 с. 
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    Грушак, Заріна Миколаївна.  

    Управління конкурентоспроможністю авіакомпанії на міжнародному ринку транспортних послуг 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за 

видами екон. діяльн.)" / Грушак Заріна Миколаївна ; МОН України, Нац. авіаційний ун-т. - К., 2014. - 20 с. 
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    Гуменюк, Юрій Петрович.  

    Трудова міграція в системі текстонічних зсувів світової економіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 

Гуменюк Юрій Петрович ; МОН України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2014. - 40 с.  
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     327 
   

  Дипломатична та консульська служба [Текст] : навч. посіб. / [Я. Б. Турчин, 

О. Н. Горбач, Л. О. Дорош та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во 

Львів. політехніки, 2014. - 224 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці розд.  

 

Розглянуто основні характеристики, особливості організації сучасної 

дипломатичної та консульської служби як в Україні, так і в зарубіжних країнах. 

Закцентовано увагу на політичних, управлінських та організаційно-правових 

відносинах упродовж формування, функціонування і розвитку дипломатичної та 

консульської служби як важливого інструмента реалізації зовнішньої політики 

держави; особливостях діяльності спеціальних місій та специфіці дипломатичного забезпечення 

багатосторонньої дипломатії; основних формах і засобах дипломатичної комунікації та протокольного 

забезпечення дипломатичної діяльності тощо. 
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http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BA,%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

    Дмитрієва, Катерина Ігорівна.  

    Правове регулювання часу відпочинку за законодавством України та зарубіжних країн [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня  канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.05 "Трудове право"; "Право 

соціального забезпечення" / Дмитрієва Катерина Ігорівна. - О., 2014. - 20 с. 

 

 

К 108643 

   339 
 

    Дорошенко, Олександра Сергіївна.  

    Становлення креативного сектору глобальної економіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 

/ Дорошенко Олександра Сергіївна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 

2014. - 19 с. 
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    Дунська, Алла Рашидівна.  

    Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. 

/ Дунська Алла Рашидівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : 

Кондор, 2013. - 688 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 658-673 (205 назв.). 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів ринкових відносин 

Тема 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 3. Зовнішньоекономічні операції та угоди 

Тема 4. Торговельно-посередницькі операції на зовнішньому ринку 

Тема 5. Операції міжнародної оренди 

Тема 6. Організація виходу підприємства на зовнішній ринок 

Тема 7. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності 

Тема 8. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності  

Тема 9. Спільне підприємництво 

Розділ 2. Практичні засади зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів ринкових відносин 

Тема 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 3. Зовнішньоекономічні операції на зовнішньому ринку 

Тема 4. Торгово-посередницькі операції на зовнішньому ринку 

Тема 5. Операції міжнародної оренди 

Тема 6. Організація виходу підприємства на зовнішній ринок 

Тема 7. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності 

Тема 8. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності  

Тема 9. Спільне підприємництво 

 

 

К 110319 

   34 
 

    Дурсунов, Раміль Малік огли.  

    Міжнародно-правове визнання держав (проблеми теорії та практики) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Дурсунов Раміль Малік огли ; 

МОН України, Нац. ун-т "Юридична акад. України імені Я. Мудрого". - Х., 2014. - 19 с. 
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http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
    Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки [Текст] : XVII Міжнар. наук.-практ 

конф. молодих вчених і студ. : тези доп., 10 груд. 2014 р. / Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля, Каф. 

міжнар. економіки та екон. теорії. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля], 2014. - 164 с. : іл., табл. - 

Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Збірник містить тези доповідей молодих науковців з України, Білорусі, Польщі та інших країн, які наводять 

свої оцінки сучасного процесу глобалізації та перспективи світових інтеграційних тенденцій. 

Досліджуються макроекономічні суперечності та шляхи їх вирішення у різних країнах. 
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    Ємець, Марія Сергіївна.  

    Міжнародний туризм в контексті сучасних інтеграційних процесів (на прикладі держав ЦСЄ та 

України) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 

господарство і міжнародні екон. відносини" / Ємець Марія Сергіївна ; МОН України, Харк. нац. ун-т імені 

В. Н. Каразіна. - Х., 2014. - 21 с. 
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   Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : підручник для 

студ. навч. закладів / В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, М. Г. Луцький [та ін.] ; 

Нац. авіац. ун-т, Нац. ун-т харчових технологій. - К. : Кондор, 2012. - 494 с. : іл., 

табл. - Бібліогр.: с. 345-354 (162 назв.).   

 

     Зі змісту:  

Модуль 1. Основні заходи щодо регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в України 
 1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні  

 2. Тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності  

 3. Організація діяльності на міжнародних товарних ринках 

 4. Міжнародні торговельні угоди і контракти  

Модуль 2. Зовнішньоторговельні операції: організація, ефективність, ризики 

 5. Зовнішньоторговельні операції 

 6. Базисні умови поставки  

 7. Цінова політика та механізм розрахунків на зовнішньому ринку  

 8. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств  

 9. Страхування ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та шляхи їх мінімізації  

 10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств 
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    Івасюк, Галина Олександрівна.  

    Розвиток зовнішньої політики Німеччини в контексті еволюції системи міжнародних відносин 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми 

міжнародних систем та глобального розвитку" / Івасюк Галина Олександрівна ; МОН України, Чернів. нац. 

ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2014. - 20 с. 
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    Ісаєнко, Анастасія Володимирівна.  

    Конституційно-правовий статус державних органів зовнішніх зносин України [Текст] : автореф. дис. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.02 "Конституційне право"; "Муніципальне 

право" / Ісаєнко Анастасія Володимирівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2014. - 19 с. 

 

 

К 111191 

   62 
 

    Ішков, Станіслав Володимирович.  

    Енергетична політика ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Ішков Станіслав Володимирович ; МОН України, 

Маріупольський держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 21 с. 

 

 

С 20603 

   658 

 

    Йохна, Микола Антонович.  

    Інституційні та ресурсні аспекти міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств 

[Текст] : [монографія] / Йохна М. А. - Хмельницький : [ХНУ], 2014. - 295 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 247-268 

(455 назв.). 

 

Зі змісту: 

Розділ 1 

Теорія конкуренції і конкурентоспроможність підприємства: ґенеза, інституційні основи і характеристики 

Розділ 2. 

Методологічний інструментарій управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств на 

основі інституційного підходу 

Розділ 3. 

Діагностика проблем ресурсного та інституційного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 

промислових підприємств України 

Розділ 4. 

Моделювання інституційного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислових 

підприємств 

Розділ 5.  

Науково-методичні підходи і практичний інструментарій управління ресурсним забезпеченням 

міжнародної конкурентоспроможності машинобудівних підприємств 

 

 

К 110841 

   339 
 

    Келару, Інна Олександрівна.  

    Транснаціоналізація і конкурентоспроможний розвиток економіки України [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 

Келару Інна Олександрівна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2014. - 21 с.  

 

 

                                                  

 

 

 Р 351573 

   339 
 

    Килин, Оксана Василівна.  

    Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / Килин О. В. ; Укоопспілка, 

Львівська комерційна акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 336 с. : 

табл. - Бібліогр.: с. 327-333. 

 

Навчальний посібник включає теми, з яких на системній основі розкриваються   

найважливіші питання функціонування світової економіки. Розглядаються 

структура економіки окремих країн і груп країн, тенденції їхнього розвитку та 

чинників, що впливають на економічні процеси в країнах. Визначається роль 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83,%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
зовнішньоекономічних зв’язків України з зарубіжними країнами. Зміст посібника відповідає програмі 

навчальної дисципліни «Світова економіка». 

 

 

К 111219 

   34 
 

    Кістанова, Ярослава Миколаївна.  

    Адміністративно-правове співробітництво в сфері боротьби з митними правопорушеннями в ЄС 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; 

"Фін. право"; "Інформ. право" / Кістанова Ярослава Миколаївна ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - 

К., 2014. –  

20 с.  

 

 

К 108586 

   659 
 

    Крепак, Анна Сергіївна.  

    Управління зовнішньою рекламою підприємств торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" 

/ Крепак Анна Сергіївна; МОН України, Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. - К., 2014. - 23 с. 

 

                                            

К 111240 

   35 
 

    Кушнір, Ірина Павлівна.  

    Нормативно-правове забезпечення взаємодії у сфері охорони державного кордону України [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. 

право"; "Інформ. право" / Кушнір Ірина Павлівна ; МОН України, Нац. авіаційний ун-т. - К., 2014. - 19 с. 

 

 

К 110361 

   34 
 

    Левченко, Світлана Григорівна.  

    Правові основи реалізації адміністративних повноважень у державній митній справі [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. 

право"; "Інформ. право" / Левченко Світлана Григорівна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична 

акад.". - О., 2014. - 22 с. 

 

 

К 110921 

   32 
 

    Мельник, Ірина Вікторівна.  

    Електоральна участь громадян України та Федеративної Республіки Німеччини (1990-2013 рр.) 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.02 "Політичні ін-ти та 

процеси" / Мельник Ірина Вікторівна ; МОН України, Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 

2014. - 20 с. 

 

 

С 20496 

   339 
 

    Митна справа [Текст] : підручник / [А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк та ін. ; за ред. 

А. І. Крисоватого] ; Тернопільський нац. екон. ун-т, Ф-т фінансів, Каф. податків і фіскальної політики. - Т. : 

[ВПЦ "Екон. думка ТНЕУ"], 2014. - 540 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 525-539 (199 назв.) та у виносках.  

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Генезис становлення митної справи на землях сучасної України в різні історичні періоди 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%80,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Розділ 2. Організація митної справи та митної політики України 

Розділ 3. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Розділ 4. Становлення та розвиток митних органів в Україні 

Розділ 5. Вплив країни походження товару на заходи митно-тарифного регулювання 

Розділ 6. Митна вартість та методи її визначення 

Розділ 7. Особливості класифікації та кодування товарів в Україні 

Розділ 8. Митні режими в Україні: характеристика та порядок застосування 

Розділ 9. Митне оформлення і декларування товарів 

Розділ 10. Порядок справляння митних платежів в Україні 

Розділ 11. Митне оподаткування в Україні 

Розділ 12. Митний контроль 

Розділ 13. Здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств 

Розділ 14. Митна статистика 

Розділ 15. Митні правопорушення та їх характеристика 

Розділ 16. Інформаційні системи і технології в митній справі 

Розділ 17. Зарубіжний досвід реалізації митної справи 
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   33     

    Міжнародні моделі регулювання звітності сталого 

розвитку: аналіз сучасного стану [Текст] : монографія / В. В. Євдокимов, Д. О. 

Грицишен, О. О. Грищенко, О. М. Баришнікова ; Житомирський держ. технол. 

ун-т. - Житомир : [ЖДТУ], 2013. - 193 с. : рис., табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

Сучасні проблеми управління суб’єктами господарювання вимагають 

трансформації системи звітування в контексті концепції сталого розвитку. Така 

ситуація зумовлена необхідністю прийняття стратегічних рішень всіма 

учасниками господарських відносин, які б забезпечували не лише економічну, 

але й екологічну та соціальну безпеку функціонування господарських 

інститутів. З огляду на це вітчизняна система бухгалтерського обліку повинна відповідати провідним 

міжнародним моделям регулювання звітності сталого розвитку. Ґрунтовні дослідження в сфері 

удосконалення нових теоретичних та організаційно-методологічних підходів до звітності сталого розвитку 

та її обліково-аналітичного забезпечення у відповідності з міжнародними моделями регулювання 

представлені у монографії. 

 

 

К 110761 

   339 
 

    Мурад Махмуд Хасан Абумуфрех  

    Зовнішньоекономічні відносини України з країнами Перської затоки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Мурад 

Махмуд Хасан Абумуфрех ; МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2014. - 19 с. 

 

 

Б 16973 

   338 
 

    Національний інститут стратегічних досліджень.  

    Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки [Текст] : аналіт. доп. до 

позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України / [авт. кол.: Горбулін В. П., Власюк 

О. С.]. - К. : [НІСД], 2013. - 148 с. - Біліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на с.: 138-147. 

 

Зі змісту: 

Розділ 3. Соціально-економічний розвиток України: реформи для подолання наслідків зовнішньої агресії та 

системної кризи 

Розділ 4. Зовнішня політика в умовах кризи системи міжнародної безпеки 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4%20%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%85
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
К 110782 

   34 
 

    Невара, Лілія Михайлівна.  

    Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Невара Лілія 

Михайлівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2014. - 22 с. 

 

  

К 110789 

   35 
 

    Немчінов, Олег Миколайович.  

    Територіальне управління в умовах трансформації суспільного устрою у державах Центральної та 

Східної Європи: досвід для України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Немчінов Олег Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Львів. Регіональний ін-т держ. упр. - Л., 2014. - 20 с. 

 

 

К 110791 

   35 
 

    Непоп, Любов Василівна.  

    Візова політика Європейського Союзу як засіб розвитку громадянського суспільства в країнах-

аплікантах (на прикладі України) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політичні ін-ти та процеси" / Непоп Любов Василівна ; НАН України, Ін-т політичних і 

етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса. - К., 2014. - 17 с. 

 

 

 

С 20542 

   339 

 

    Новий світовий економічний порядок та глобальні  

виклики для України [Текст] : монографія / [Булатова О. В., Козак Ю. Г., 

Козюк В. В. та ін.] ; за наук. ред. Андрія Крисоватого і Євгена Савельєва ; 

Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2014. - 504 с. 

 

Розкрито теоретичні і практичні проблеми становлення нового світового 

економічного порядку в контексті глобальних цивілізаційних процесів. 

Значна увага приділена світовому фінансовому ринку, його реструктуризації 

та наднаціональним інструментам регулювання світової економіки. 

Сформульовано авторську концепцію монетарного устрою глобальної 

економіки в аспектах симетрії національного і міжнародного режимів та 

системних деформацій чинної моделі. 

 

  

К 109685 

   339 
 

    Подунай, Валерія Валеріївна.  

    Розвиток економіки знань в системі глобальних науково-технологічних трансформацій [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 

екон. відносини" / Подунай Валерія Валеріївна ; МОН України, Донецький нац. 

ун-т. - Донецьк, 2014. – 24с.   

 

 

 

 

С 20575 

   334 
 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BF,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
    Потенциал предпринимательства в Польше и Украине: механизмы регулирования [Текст] : 

[монография] / [Бутенко А., Бутенко И., Карпинская А. и др.] ; под ред. Буркинского Б. В., Вежбеньца В. ; 

Государственная высшая технико-экономическая школа имени Бронислава Маркевича, Ин-т проблем рынка 

и экон.-экол. исследований НАН Украины. - Ярослав ; О. : [Изд-во Ин-та проблем рынка и экон.-экол. 

исследований НАН Украины], 2014. - 264 с. : рис., табл. - Библиогр.: в конце глав и в сносках. 

 

В монографии рассмотрены основные проблемы предпринимательского сектора экономики двух стран: 

Польши и Украины, предложены механизмы решения этих проблем, начиная от системы государственной 

поддержки предпринимательства и, заканчивая политикой стимулирования развития экспортной 

деятельности, особый акцент сделан на потенциале и решении проблем малого предпринимательства 

Украины. 

 

 

 

Р 351545 

   35  
 

    Примуш, Микола Васильович.  

    Трансформація місцевого самоврядування в Україні 

у контексті зарубіжного досвіду [Текст] : монографія / В. М. Примуш, Ю. 

О. Коваль ; Донецький національний ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2014. - 220 

с. : табл. - Бібліогр.: с. 191-219 (254 назв.) та у виносках. 

 

У монографії досліджуються класичні (державницька і громадівська) та 

сучасні теоретичні моделі й підходи міждисциплінарного дослідження 

місцевого самоврядування. Аналізуються проблеми, вектори трасформації і 

специфіка реформування місцевого самоврядування в Україні у контексті 

впливу зарубіжного досвіду. Запропоновано теоретико-методологічні підходи 

дослідження місцевого самоврядування в Україні з політологічної точки зору та проаналізовано вектори й  

напрями його реформування і трансформації. 

 

 

Р 351183 

   339 
 

    Проблеми міжнародних відносин [Текст] : зб. наук. праць / Київський міжнар. ун-т, Ін-т світової 

економіки та міжнар. відносин НАН України. - К. : КиМУ.   

    Вип. 9. - К., 2014. - 259 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У збірнику висвітлюються цивілізаційні аспекти глобальних процесів у світі, сучасні тенденції розвитку 

міжнародних відносин; вивчаються проблеми інтеграційних процесів та залучення до них України; 

з’ясовуються особливості міжнародних відносин в окремих регіонах світу; досліджуються питання 

інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізаційному світі тощо. 

 

 

 

 

Р 350526 

   339 
 

    Проект Евразийского экономического союза: межрегиональное 

сотрудничество [Текст] : справ. материалы и док. к Междунар. науч.-практ. 

конф.: "Проект Евразийского экономического союза: межрегиональное 

сотрудничество", Полтава, 10-11 окт. 2013 г. / Фонд "Высшая школа 

профессиональной политики" ; [сост. О. Ю. Вострых]. - Миколаїв : Видавець 

Ємельянова Т. В., 2013. - 300 с. : ил., табл. - Библиогр. в сносках.  

 

Предлагаемое читателю издание включает в себя решения государственных 

органов Украины и Российской Федерации, документы о двухсторонних и 

многосторонних соглашениях государств на пространстве СНГ, а также аналитические материалы НІСД 

(Украина), учѐных исследователей Харьковской и Белгородской областей Украины и России, справочные 

данные Евразийской экономической комиссии. Представлены результаты социологических исследований 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Института социологии НАН Украины, Киевского международного института социологии,  Левада-центра, 

Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, Research & 

Branding Group, отражающие отношения граждан и мнения экспертов по вопросам интегрированного 

взаимодействия народов России и Украины. 

 

 

К 110484 

   339 
 

    Рудніченко, Євгеній Миколайович.  

    Вплив суб'єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господарської 

діяльн." / Рудніченко Євгеній Миколайович ; МОН України, Східноукр. нац. ун-т імені В. Даля. - 

Сєвєродонецьк, 2014. - 36 с. 

 

 

Р 351060 

   34 
 

    Сопільник, Ростислав Любомирович.  

    Право на справедливий судовий розгляд в євроінтеграційному вимірі [Текст] : монографія / Р. 

Л. Сопільник ; Приват. вищ. навч. заклад "Львів. ун-т бізнесу та права" . - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 

2014. - 260 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 144-168 (295 назв.) 

  

У монографії досліджуються питання, пов’язані з реалізацією права на справедливий судовий розгляд у 

контексті утвердження демократичних принципів, верховенства права, прав людини та фундаментальних 

свобод, підвищення авторитету судової влади України. 

 

  

К 109976 

   338 
 

    Стоян, Катерина Сергіївна.  

    Формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму [Текст] 

: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами 

екон. діяльності)" / Стоян Катерина Сергіївна ; МОН, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - 

Рівне, 2014. - 23 с. 

 

 

Р 351085 

   339 
     

    Сучасні тренди трансформації світового господарства [Текст] : [збірник наук. праць викладачів та 

студ.] / Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Економічний ф-т, Каф. міжнар. економіки 

та світового госп-ва. - Х. : [Точка], 2014. - 262 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. та у виносках. 

 

У збірнику опубліковані наукові праці викладачів та студентів кафедри міжнародної економіки та світового 

господарства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, які присвячені дослідженню 

економічних трендів сучасних трансформацій та метаморфоз світового господарства. 

 

 

К 110601 

   35 
 

    Філіпчук, Василь Олександрович.  

    Європейська інтеграція як засіб державотворення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." 

/ Філіпчук Василь Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2014. - 20 с. 

 

 

К 110961 
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http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

    Царенко, Сергій Іванович.  

    Адміністративно-правове регулювання та забезпечення прикордонного режиму Державною 

прикордонною службою України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : 

спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / Царенко Сергій Іванович ; 

Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - К., 2014. - 20 с. 
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    Шевкунова, Євгенія Олександрівна.  

    Джерела міжнародного екологічного права: становлення та розвиток [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Шевкунова Євгенія 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2014. - 18 с. 

 

 

К 110408 

   327 
 

    Шеренговський, Дмитро Володимирович.  

    Конфліктогенність у сучасних міжнародних системах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / 

Шеренговський Дмитро Володимирович ; МОН України, Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 

2014. - 20 с. 

 

 

К 109203 

   34 

 

    Янковський, Станіслав Анатолійович.  

    Інститут громадянства Європейського Союзу та тенденції його розвитку [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Янковський Станіслав 

Анатолійович ; МОН, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2014. - 21 с.  

 

 

К 109237 

   339 

 

    Ясковець, Юлія Володимирівна.  

    Розвиток взаємодоповнюваності інфраструктурних галузей України та ЄС [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ясковець 

Юлія Володимирівна ; МОН, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2014. - 21 с. 

 

 

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД  
 

 

 

 

Р 350955 

   339     

    Маркетингова інформація [Текст] : підручник / [Є. В. Крикавський, О. В. 

Дейнега, І. О. Дейнега та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во 

Львів. політехніки, 2014. - 416 с. 

 

Узагальнено світовий і вітчизняний досвід організування на підприємствах 

збирання та захисту маркетингової інформації та сучасні методичні проблеми її 

обробки на підприємствах України. Розкрито роль інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах переходу до 

інформаційної економіки та подано розгорнуту характеристику основних його складових. Детально 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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викладено основи планування й організовування захисту маркетингової інформації з погляду досягнення 

економічної безпеки підприємств різних форм власності та сфер діяльності. 

 

 

 

 

Р 351561 

   339 
 

    Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 

закл. / [С. М. Синиця, Л. В. Гринів, Г. І. Ляхович, М. Д. Романюк] ; ДВНЗ 

"Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". - Івано-Франківськ : 

ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника", 2014. - 336 с. - Бібліогр.: 

с. 334-335. 

 

Зі змісту: 

Тема 1. Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент. Зміст та 

характерні риси міжнародного менеджменту 

Тема 2. Глобальна конкуренція і глобальне регулювання. Становлення глобального менеджменту 

Тема 3. Зовнішнє середовище міжнародного бізнесу: сучасні характеристики. Аналітичні інструменти 

аналізу зовнішнього середовища 

Тема 4. Організація міжнародного бізнесу: загальні закономірності 

Тема 5. Стратегії і стратегічне планування міжнародного бізнесу. Стратегічне планування та прийняття 

рішень у міжнародних корпораціях 

Тема 6. Інтегровані структури міжнародного бізнесу. Стратегічні входження, стратегічні союзи та 

альянси 

Тема 7. Фінансові рішення в міжнародному менеджменті 

Тема 8. Міжнародні торговельні операції 

Тема 9. Інвестиційні операції міжєнародних корпорацій 

Тема 10. Маркетинг та науково-дослідницька діяльність у глобальному вимірі 

Тема 11. Глобальне управління людськими ресурсами. Корпоративна культура та етика в міжнародному 

бізнесі. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій 

Приклади з практики діяльності провідних міжнародних компаній. 

 

 

 

 

Р 350785 

   005 
 

    Новітні технології корпоративного менеджменту в 

умовах сучасних соціально-економічних трансформацій [Текст] : колективна 

моногр. / [Алєксєєва К. А., Бабік Т. В., Бабіна Н. О. та ін.] ; за заг. ред. С. В. 

Захаріна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. - К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. - 330 

с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці тем. 

 

Зі змісту: 

1. Теоретико- методичні основи корпоративного менеджменту 

2. Державне регулювання розвитку корпоративного сектору 

3. Розвиток людських ресурсів як стратегічний напрям сучасного корпоративного менеджменту 

4. Управління інтелектуальним капіталом в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій 

5. Сучасні технології фінансового менеджменту у корпоративних структурах 

6. Новітні технології управління основним та оборотним капіталом корпоративних структур 

7. Управління вартістю сучасної корпорації 

8. Економічна безпека в системі корпоративного менеджменту 

9. Міжнародний менеджмент та зовнішньоекономічна діяльність 

корпорацій 

10. Новітні технології менеджменту у вищому навчальному закладі в 

умовах соціально-економічних трансформацій  
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Р 350704 

   005 
 

    Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості 

застосування в глобальному конкурентному середовищі [Текст] : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. 

конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студ., 14-15 листопада 2013 року / Житомирський держ. технол. 

ун-т, Вінницький торговельно-економічний ін-т Київського нац. торг.-екон. ун-ту, Житомирський держ. ун-т 

імені Івана Франка [та ін.]. - [Житомир] : ЖДТУ, 2013. - 200 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Галицький М. В.,  ЖДТУ  Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. – С. 11-13. 

   Думанська І. Ю., ХНУ     Інноваційна   здатність   підприємства    в    умовах зовнішньоекономічної 

діяльності. – С. 15-17. 

   Савчук А. А., ЖДТУ     Роль стратегічного планування в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємства. – С. 32-35. 

   Федорчук К. О., ЖДТУ    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств. – С. 40-42. 

   Армєєва Є. П., ЖДТУ    PR в Інтернеті. – С. 83-85. 

   Яцентюк С. В., ДВНЗ НГУ     Фактори брендінгу у підвищенні конкурентоспроможності металургійних 

підприємств при входженні України в ЗВТ з ЄС. – С. 117-120. 

   Александрова М. О., Уллубієва К. К., ЖДТУ   Європейське регулювання страхової діяльності як важіль 

підвищення ефективності страхових відносин. – С. 121-123. 

 

 

 

Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність. 

Транснаціональні корпорації. Трансфер міжнародних технологій. 
 

 

К 110059 

    005 
 

    Власенко, Олена Вікторівна.  

    Управління комунікаціями у міжнародних проектах в рамках європейських програм [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Управління проектами та 

програмами" / Власенко Олена Вікторівна ; МОН України, Одес. нац. політехн. ун-т. - О., 2014. - 20 с. 

 

 

 

 

Р 350435 

 004 
 

    Інформація, комунікація, суспільство 2014, міжнар. наук. конф. (3 ; 2014 

; Львів / Славське).  
    Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції ІКС-2014 

"Інформація, комунікація, суспільство 2014", 21-24 травня, 2014, Україна, 

Львів - Славське [Текст] : [наук. вид.] / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. соц. 

комунікацій та інформ. діяльності, Каф. інформ. систем та мереж. - Л. : Вид-во 

Львів. політехніки, 2014. - 326 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Авт. покажч. : 

с. 324-325. 

 

Зі змісту: 

 Інформаційні та комунікаційні технології в Internet та World Wide Web 

 Психологічна та педагогічна компоненти документно-інфомаційної діяльності 

 Електронна демократія та електронне урядування 

 Лінгвістичні технології інформаційної діяльності 

 Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального опрацювання даних 

 Проблеми маркетингу інформаційних продуктів та послуг 

 Документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних наукових досліджень 

 Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202014,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%283;%202014;%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2F%20%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202014,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%283;%202014;%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2F%20%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%29
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Р 350839 

   004 
 

    Конах, Вікторія Костянтинівна.  

    Національний інформаційний простір України: проблеми  

формування та державного регулювання [Текст] : аналіт. доп. / В. 

К. Конах ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2014. - 74 

с. : рис. - (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 2). - Бібліогр.: с. 36-40. 

 

Зі змісту: 

Додаток 

Конвенгертно-регуляторні органи управління інформаційною сферою за 

кордоном. – С. 32-36. 

 

 

К 109848 

   339 
 

    Косьміна, Валентина Валентинівна.  

    Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експортного потенціалу нових індустріальних 

країн Азії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 

господарство і міжнародні екон. відносини" / Косьміна Валентина Валентинівна ; МОН України, КНУ імені 

Т. Шевченка. - К., 2014. - 21 с. 

 

 

Р 351492 

    1 
 

    Людина в інформаційному просторі [Текст] : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 

2014 року / Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського, Полтавський ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський ун-т економіки і торгівлі", Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - Кременчук ; [Х.] : 

[Вид-во ТОВ "Друкарня Мадрид"], 2014. - 172 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. 

Інформаційне суспільство – нова стадія розвитку цивілізації 

Розділ 2. 

Соціально-економічні проблеми інформаційного суспільства 

Розділ 3. 

Інтернет як соціальнокультурний феномен 

Розділ 4. 

Становлення інформаційного суспільства в Україні 

Розділ 5. 

Документ як соціокультурний феномен у комунікативному просторі інформаційного суспільства 

Розділ 6. 

Редакційно-видавнича діяльність: історія, сучасність, вектори розвитку 
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    Прокопов, Олексій Анатолійович.  

    Конкурентоспроможність національної економіки у сфері  

інформаційних послуг [Текст] : монографія / О. А. Прокопов ; Нац. ун-т 

"Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 216 с. : іл., табл. 

- Бібліогр.: с. 136-148 (200 назв.) . 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

Зі змісту: 

Розділ 1. Теретико-методичні засади конкурентоспроможності національної економіки у сфері 

інформаційних послуг 
1.1 Характеристика параметрів конкурентоспроможності національної економіки на міжнародному ринку 

інформаційних послуг 

1.2 Фактори підвищення конкурентоспроможності національної економіки у сфері інформаційних послуг 

1.3 Програмно-цільові документи з підвищення конкурентоспроможності національної економіки на ринку 

інформаційних послуг 

Розділ 2. Аналіз конкурентоспроможності національних економік у сфері інформаційних послуг 

2.1. Роль країн з різними типами економічних систем на міжнародному ринку інформаційних послуг 

2.2. Детермінанти розвитку міжнародного ринку інформаційних послуг у контексті глобалізації 

2.3. Світовий досвід використання програмно-цільових інструментів підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки в ІТ-індустрії 

Розділ 3. Шляхи підвищення конкурентоспроможності економіки України у сфері інформаційних 

послуг 
3.1. Позиціонування України у міжнародній торгівлі інформаційними послугами 

3.2. Програмно-цільові інструменти як напрям підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки у сфері інформаційних послуг 

3.3. Удосконалення механізму програмно-цільових інструментів з підвищення конкурентоспроможності 

України у сфері інформаційних послуг 
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    Романьок, Тетяна Володимирівна.  

    Відповідальне інвестування в транснаціональному бізнесі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 

/ Романьок Тетяна Володимирівна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 

2014. - 20 с. 
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    Чичкало-Кондрацька, Ірина Борисівна.  

    Розвиток міжнародної інвестиційної діяльності України в умовах інтеграції у глобальний простір 

[Текст] : монографія / І. Б. Чичкало-Кондрацька, Ю. М. Попова, А. А. Буряк ; Полтавський нац. техн. ун-т 

імені Юрія Кондратюка. - Полтава : ПолтНТУ, 2013. - 170 с. : ил., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи міжнародної інвестиційної діяльності 

Розділ 2. Місце України в системі міжнародної інвестиційної діяльності 

Розділ 3. Основні напрями удосконалення міжнародної інвестиційної діяльності України 

Розділ 4. Проектне фінансування як перспективний інструмент іноземного інвестування 

 

 

Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес. Комерція. 
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    Аналіз впливу асоціації з Європейським Союзом на 

агропромисловий сектор Чернігівського та 

Миколаївського регіонів [Текст] : [наук. вид.] / [В. М. Бойко, Д. М. Дибченко, 

Р. М. Олексенко та ін.] ; Сіверський ін-т регіон. досліджень, Міжнар. фонд 

"Відродження". - Чернігів : [Сіверський центр післядипломної освіти], 2014. - 

116 с. : табл. - Бібліогр.: с. 100-103 (50 назв.) . 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Зі змісту: 

Розділ 1. Угода про асоціацію та посилену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС: обґрунтування, 

витоки, зміст 

Розділ 2. Сільське господарство та розвиток сільських територій 
            2.1. Політика якості 

            2.2. Органічне фермерство 

            2.3. Генетично модифікована продукція 

            2.4. Стандарти торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з 

                    рослин, фруктами та овочами    

            2.5. Стандарти торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва   

Розділ 3. Торгівля сільськогосподарськими товарами в рамках створення зони вільної торгівлі 

              3.1. Національний режим та доступ товарів на ринки 

              3.2. Позатарифне регулювання 

              3.3. Захисні заходи 

              3.4. Санітарні та фітосанітарні заходи 
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    Ашор Альсадек Ф. Салем  

    Транснаціоналізація міжнародного бізнесу країн Північної Африки в умовах глобальних 

трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини" / Ашор Альсадек Ф. Салем ; МОН, Донецький нац. ун-т. - 

Донецьк, 2014. - 21 с. 
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    Вишинська, Тетяна Леонідівна.  

    Інституційно-організаційний механізмм протидії іллегалізації сфери зовнішньої торгівлі [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" 

/ Вишинська Тетяна Леонідівна ; МОН, Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2014. - 24 с. 
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   339 
 

    Герзанич, Віталій Михайлович.  

    Обгрунтування підходів до ефективного залучення іноземних інвестицій [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Герзанич 

Віталій Михайлович ; МОН України, ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 20 с. 
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   339 
 

    Головачова, Ольга Сергіївна.  

    Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі продукцією АПК [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 

Головачова Ольга Сергіївна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2014. –  

20 с. 
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    Горянська, Тетяна Валеріївна.  

    Зовнішня торгівля в умовах глобальної економіки: зміна пріоритетів [Текст] : монографія / Т. 

В. Горянська ; Запорізький ін-т економіки і інформ. технологій. - Запоріжжя ; Донецьк : Каштан, 2014. –  

342 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 321-338 (187 назв.). 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BA%20%D0%A4.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

У монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків в умовах 

глобальної економіки. Систематизовано і узагальнено теоретичні положення еволюції 

зовнішньоторговельних зв’язків, конкретизовано їх системні характеристики. Узагальнення емпіричного 

матеріалу дало змогу дослідити чинники, які вплинули на зміну пріоритетів зовнішньоторговельних зв’язків 

країн світу.  
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    Запухляк, Віталій Зіновійович.  

    Асиметрії інвестиційного розвитку країн в умовах глобальних трансформацій [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 

/ Запухляк Віталій Зіновійович ; МОН України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2014. - 20 с. 
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    Зеленкіна, Катерина Ігорівна.  

    Розвиток транскордонного співробітництва промислових підприємств на основі кластерного 

підходу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-

вами (за видами екон. діяльн.)" / Зеленкіна Катерина Ігорівна ; МОН України, Східноукр. нац. ун-т імені В. 

Даля. - Луганськ, 2014. - 20 с. 
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   339 

 

    Ярчук, Тетяна Миколаївна.  

    Реалізація зовнішньоторговельних інтересів України на світовому ринку цукру [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Ярчук Тетяна Миколаївна ; МОН, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2014. - 21 

с. 

 

 

Розділ 5. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові  відносини. 
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    Беляєва, Оксана Омелянівна.  

    Управління формуванням кредитних портфелів у банківській системі країн Центральної та Східної 

Європи в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 

08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Беляєва Оксана Омелянівна ; МОН України, 

КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2014. - 20 с. 
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    Бударіна, Наталя Олександрівна.  

    Трансформація світового фінансового ринку в умовах глобальних економічних зрушень [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 

екон. відносини" / Бударіна Наталя Олександрівна ; МОН України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 

40 с. 
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    Воробйова, Катерина Олександрівна.  

    Державне управління макроекономічними валютними ризиками [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Воробйова Катерина 

Олександрівна ; ПВНЗ "Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля". - Д., 2014. - 21 с.  
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    Галенко, Наталія Олександрівна.  

    Функціонування міжнародного фондового ринку в кризових умовах розвитку [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 

/ Галенко Наталія Олександрівна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2014. 

- 20 с. 
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    Д'яченко, Артем Володимирович.  

    Організаційно-правові засади функціонування валютного ринку України [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. 

право" / Д'яченко Артем Володимирович ; МВС України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Д., 2014. - 

20 с. 
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    Кравчук, Наталія Ярославівна.  

    Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах асиметрій глобального розвитку [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 

екон. відносини" / Кравчук Наталія Ярославівна ; МОН України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2014. - 40 с. 
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 Крисовата, Катерина Вікторівна.  

    Фінансові ризики функціонування митної системи України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Крисовата Катерина Вікторівна ; МОН 

України, Львів. держ. фінансова акад. - Л., 2014. - 20 с. 
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    Крисоватий, Андрій Ігорович.  

    Податкові трансформації в ЄС та податкова політика  

України в контексті євроінтеграції [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, 

В. М. Мельник, Т. В. Кощук ; [за ред. А. І. Крисоватого]. - Т. : ТНЕУ, 2014. - 

236 с. 

 

    Зі змісту: 

Розділ 1. Трансформація європейського оподаткування в умовах інтеграційних 

процесів 

Розділ 2. Розвиток податкових інструментів у країнах – учасницях ЄС 

Розділ 3. Удосконалення податкової політики України в контексті інтеграції до ЄС. 
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http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Марич, Максим Григорович.  

    Інтеграція банківської системи України в світовий економічний простір в умовах фінансової 

глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Марич Максим Григорович ; МОН України, Львівська держ. фінансова акад. - Л., 2014. - 20 с.  

 

 

К 109900 

   35  

 

   Міокова, Наталія Володимирівна.  

    Організаційно-правові механізми розвитку партнерства з міжнародними фінансовими 

організаціями у сфері інвестиційного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Міокова Наталія Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. - К., 2014. - 20 с. 
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    Новак, Сергій Миколайович.  

    Моделювання вільно плаваючих валютних курсів:теоретичні і практичні аспекти [Текст] : 

монографія / С. М. Новак ; Національний банк України, Ун-т банківської справи. - К. : УБС НБУ, 2014. - 316 

с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 266-276.  

 

Монографію присвячено основній проблемі сучасної валютної системи – ціноутворенню валют із 

плаваючим обмінним курсом. Зроблено спробу дати обґрунтування цілісного бачення розвитку теорій 

валютного курсу в поєднанні його історичних, економіко-політичних і технологічних аспектів. Виходячи з 

принципів сучасної теорії ринкової мікроструктури запропоновано математичну модель стохастичної 

рівноваги вільно плаваючих курсів, яка з достатньою точністю встановлює функціональну залежність між 

волатильністю обмінного курсу, спредами ринкових котирувань і процентними ставками валют. 

Запропонована модель стохастичної рівноваги є підґрунтям для математичного опису механізмів синтезу 

продуктів валютного ринку, методів ідентифікації режимів валютного курсу, методик оцінювання 

ефективності організації дилінгової служби банку.  
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    Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Янчева, Н. С. Акімова, А. О. 

Баранова та ін.] ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : ХДУХТ, 2014. - 569 с. : іл., табл. - 

Бібліогр.: с. 563-568 (61 назв.) . 

 

У навчальному посібнику викладено умови викладання зовнішньоекономічних угод з точки зору фахівців 

обліку як користувачів інформації для подальшого відображення її  в регістрах обліку. Використання 

ситуаційних прикладів різноманітних господарських операцій надасть змогу читачам краще розібратись у 

викладеному матеріалі та здобути практичні навички їх вирішення. 
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    Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України в умовах  формування нового 

світового фінансово-економічного порядку [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-

конференції, (м. Полтава, 1-6 жовт. 2014 р.) / Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і 

торгівлі" (ПУЕТ), Каф. фінансової політики, грошового обігу та кредиту, Аналіт. ком. з питань фін.-кредит. 

політики Всеукр. спілки вчених-економістів. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 171 с. : іл., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. 
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http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

Зі змісту: 

   Секція 2.   Особливості міжнародних фінансів та фінансовий ринок. –  С. 36 -76. 
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    Сулейманова, Олександра Юріївна.  

    Інвестиційна привабливість ТНК на глобальному фінансовому ринку [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 

Сулейманова Олександра Юріївна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 

2014. - 20 с. 
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    Тараненко, Ірина Всеволодівна.  

    Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в глобальній економічній  

Системі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство 

і міжнародні екон. відносини" / Тараненко Ірина Всеволодівна ; МОН України, Донецький нац. ун-т. - 

Донецьк, 2014. - 40 с. 
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    Тоцька, Олеся Леонтіївна.  

    Інформаційні системи і технології у фінансах [Текст] : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закладів / О. Л. Тоцька ; Східноєвропейський нац. ун-т 

імені Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту. - Луцьк : СНУ імені Лесі 

Українки , 2014. - 338 с. : рис., табл. - (Серія "Посібники та підручники СНУ 

імені Лесі Українки"). - Бібліогр. наприкінці тем. - Термінологічний словник: с. 

318-336.  

 

Зі змісту: 

   Тема 6. Міжнародна електронна мережа міждержавних розрахунків SWIFT. –  С. 78-97. 
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    Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-

інтеграційних процесів [Текст] : матеріали III всеукр. наук.-практ. Інтернет-

конф., Львів, 28 лют. 2014 р. / Львівська комерц. акад., Ін-т економіки та 

фінансів. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 284 с. : іл., табл. - 

Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

 Проблеми розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах 

інтеграційних перетворень: теорія і практика 

 Перспективи та механізми забезпечення розвитку підприємств в 

умовах трансформаційної економіки 

 Перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України 

 Фінансове забезпечення процесів економічного зростання 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 Розвиток фінансових систем у трансформаційних економіках 
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    Шемет, Тетяна Станіславівна.  

    Валютна інтеграція в глобалізованому світі [Текст] : монографія / Т. С. Шемет. - Х. : ПП 

"Технологічний центр", 2014. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 263-305. 

 

У монографії досліджуються ключові аспекти теорії, методології і практики міжнародної валютної 

інтеграції. У світлі  теорії міжнародного використання валют розглядаються тенденції і перспективи зміни їх 

статусу, розкриваються особливості перебігу сучасних процесів регіональної та глобальної валютної 

інтеграції. Аналізується вплив валютної інтеграції на фінансову безпеку країни та регіону. Обгрунтовуються 

стратегічні інтеграційні імперативи валютної політики держави в умовах глобальної трансформації 

валютного устрою світу. 
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    Шеремета, Ксенія Юріївна.  

    Механізм фінансового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами 

екон. діяльн.)" / Шеремета Ксенія Юріївна ; МОН України, Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький, 2014. - 

20 с. 
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   336 
 

    Шкрабалюк, Юлія Олександрівна.  

    Макроекономічні виміри впливу валютного курсу   на динаміку зовнішньої торгівлі [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; МОН, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2014. 

- 25 с. 
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    Яновська, Інна Павлівна.  

    Інтеграційне регулювання ринку цінних паперів у праві Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Яновська Інна Павлівна ; 

МОН, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". - О., 2014. - 18 с. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

