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Тематична виставка " Міжнародна економіка. 
Європейський Союз і Україна" 

 

(надходження II квартал 2015) 

 

Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна економіка. Європейський 

Союз і Україна. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства. 
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    Brain Drain - Brain Gain: світовий контекст та українські реалії, Міжнар. наук.-практ. конф.  

    Збірник матеріалів I Міжнародної науково-практичної конференції "Brain Drain - Brain Gain : 

світовий контекст та українські реалії", 8 жовтня 2014 р. [Текст] : [наук. вид.] / Львів. облдержадмін., 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", Міжнар. ін-т освіти, культури та зв'язків з діаспорою, Ін-т регіональних 

досліджень НАН України. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 156 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

До збірника увійшли наукові доповіді та виступи учасників І Міжнародної науково-практичної конференції 

"Brain Drain - Brain Gain: світовий контекст та українські реалії", яка відбулася  8 жовтня 2014 р. 

Об’єктом наукового обговорення стали питання міграції кваліфікованих спеціалістів, позитивні та 

негативні наслідки відтоку інтелекту, нові підходи до їх розуміння та розробка основних механізмів 

перетворення brain drain на  brain gain. 
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    Антропокультурні чинники європейського вибору України [Текст] : 

[монографія] / [Є. І. Андрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк та ін.] ; НАН 

України, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди. - К. : Наукова думка, 2014. - 

302 с. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Європейський вибір України: антропокультурні засади та перепони 

на шляху до його реалізації (Є. І. Андрос) 

Розділ 2. Трансцендентальний вимір сучасних ціннісних сподівань: поза 

«риторикою» та «аргументацією» ( Г. І. Шалашенко) 

Розділ 3. Альтернативні моделі розвитку України у контексті європейських 

цінностей (В. П. Загороднюк) 

Розділ 4. Європейська людина як екзистенціально-антропологічний тип: плюральність шляхів та вимірів (Н 

.В. Хамітов) 

Розділ 5. Трансформація європейських гуманістичних ідеалів у контексті визначення перспектив 

філософської антропології ( Т. В. Лютий) 

Розділ 6. Парадигмальний контекст ідеалу європейського вибору людини( Л. А. Солонько) 

Розділ 7. Індивідуальне й інтегральне та етнос толерантності (Г. П. Ковадло) 

Розділ 8. Феномен редукційного та ідея життєвого світу: способи феноменологічного виявлення (А .М. 

Дондюк) 

Розділ 9. Що таке Європа? Історико- світоглядний аналіз (К. С. Малєєв) 
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    Бойко, Аліна Василівна.  

    Стійкість національної економіки в умовах   глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

доктора економічних наук : [спец.] 08.00.03."Економіка та управління нац. господарством" / А. В. Бойко ; 

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України". - К., 2015. - 40 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=0&S21P03=M=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EBrain%3C/font%3E%3C/b%3E%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EDrain%3C/font%3E%3C/b%3E%20-%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EBrain%3C/font%3E%3C/b%3E%20Gain:%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.
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%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 Василик, Юрій Борисович.  

    Адміністративна відповідальність перевізників за перевезення пасажирів через державний кордон 

України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адміністративне право і 

процес"; "Фінансове право"; "Інформаційне право" / Ю. Б.Василик ; МВС України, Національна акад. 

внутрішніх справ України. - К., 2015. - 21 с. 
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    32 
 

    Гатрич, Вікторія Русланівна.  

    Європейські та вітчизняні практики формування суспільно-політичного контенту на телебаченні 

(порівняльні аспекти) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 

"Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Гатрич Вікторія Русланівна ; МОН 

України, Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. 
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    Давиденко, Олександр Ігорович.  

    Правові аспекти становлення та розвитку Європейської служби зовнішньої діяльності [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Давиденко 

Олександр Ігорович ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2015. - 22 с. 
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    Економіка та управління підприємством: теорія і практика [Текст] : навч. 

посіб. / [Грибик І. І., Кулініч Т. В., Смолінська Н. В. та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 428 с. : іл., табл. - Бібліогр.: 

с. 393 (21 назв.). - Термінол. словник: с. 394-416. - Авт. на тит. арк. не зазнач. 

 

Зі змісту: 

 

Тема 12. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства 

   Питання для теоретичної підготовки 

1. Суть і законодавче регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні 

2. Види зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

3. Чинники, що гальмують розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

4. Принципи ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

5. Зовнішньоторговельна діяльність підприємства 

6. Основні та супутні операції зовнішньоторговельної діяльності 

7. Пошук та вибір іноземного інвестора 

8. Зміст зовнішньоекономічної угоди (контракту) 

9. Форми розрахунків під час здійснення зовнішньоторговельних операцій 

10. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

    Тести 

    Приклади розв’язання типових задач 

    Питання для самоконтролю знань 

    Теми рефератів 

    Список літератури 

 

 

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%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%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%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%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%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%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%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

    Розвиток українсько-турецьких економічних відносин в процесі регіональної інтеграції [Текст] : 

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

відносини" / Енверов Рустем Ріфатович ; МОН, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. - Л., 2014. - 21 с. 
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    Єрмакова, Ольга Анатоліївна.  

    Зовнішньоекономічна діяльність регіону: інституційні важелі 

вдосконалення [Текст] : монографія / О. А. Єрмакова ; Одеський нац. 

економічний ун-т. - О. : Інтерпрінт, 2014. - 312 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 295-

311 (170 назв.). 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Концептуальні засади зовнішньоекономічної діяльності регіону 

Розділ 2. Європейський досвід впровадження політики регіонального розвитку 

Розділ 3. Інституційні важелі управління зовнішньоекономічною діяльністю регіонів України 

Розділ 4. Регіональне регулювання зовнішньоекономічної діяльності господарських суб’єктів 

Розділ 5. Організаційно-економічні механізми вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіону 

Розділ 6. Формування інноваційного середовища як фактор вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності 

регіону 

Розділ 7. Соціальний капітал як важливий важіль вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіону 

 

 

  

 

Р 351775 

   338 
 

    Житнигор, Борис Семенович.  

    Индустрия туризма: путешествия в поисках смысла. Книга 1: Искусство 

удивлять. Книга 2: Конкуренция в мире путешественников [Текст] : [науч. 

изд.] / Б. С. Житнигор, В. В. Павлов ; Украинская акад. наук, Академия соц. 

прогресса, творчества и инноваций. - 3-е изд., перераб. и доп. - О. : ВМВ, 2014. 

- 480 с. - (Серия научно-публицистических изданий Академии социального 

прогресса, творчества и инноваций). - Библиогр.: с. 472-479 . 

 

Из содержания: 

 

Книга 1. Искусство удивлять 
Пролог: о скрипичном смычке, консервной банке и не только вместо предисловия: лекарство от 

депрессии.– С. 4-5. 

1. Туризм: загадка притягательности путешествий и торговля эмоциональным познанием. – С. 6-10. 

2. Туризм как интернациональное явление и глобальный международный рынок. – С. 42-56. 

 

Книга 2. Конкуренция в мире путешественников 

Борьба за право удивлять. – С. 206-208. 

1.  Основные особенности и принципы конкурентной борьбы: проекция на индустрию туризма. – С. 209-308. 

8. Туризм и виртуальные путешествия: метаморфозы интернета. – С. 430-435. 

9. Международное образование: путешествия за профессиональными знаниями.– С. 436-440. 

10. Виртуальные образовательные проекты международного уровня. – С. 441-466. 

 

 

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%95%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%A0%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%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%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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%96%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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   Жовтяк, Ганна Анатоліївна.  

    Транспортна інфраструктура в забезпеченні інтеграційних зв'язків соціально-економічного 

розвитку регіону [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка" / Жовтяк Ганна Анатоліївна ; МОН України, Харк. нац. ун-т 

міського господарства імені О. М. Бекетова. - Х., 2014. - 20 с. 
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    Жуковська, Аліса Олександрівна.  

    Вплив інститутів громадянського суспільства на трансформаційні процеси в Республіці Болгарія 

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

процеси" / Жуковська Аліса Олександрівна ; МОН України, Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - 

Чернівці, 2014. - 18 с. 
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    Жуманкулова, Лязат Оралтаївна.  

    Управління діяльністю державних підприємств на ринку Казахстану [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  

п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Жуманкулова Лязат Оралтаївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. 

- К., 2014. - 20 с. 
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    Задніпряна, Мар'яна Юріївна.  

    Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу [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" / Задніпряна Мар'яна Юріївна ; МОН України, КНУ імені Т. 

Шевченка. - К., 2015. - 20 с. 

 

 

 

 

Р 352157 

   37 
 

    Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених економічних 

спеціальностей [Текст] : [наук.-поп. вид.] / О. Б. Мрихіна, В. М. Чубай, М. Б. 

Найчук-Хрущ, П. Г. Ільчук ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2014. - 228 с. : рис., табл. - (Серія "Бібліотека молодого вченого" ; 

вип. 1). - Бібліогр.: с. 224-227. 

 

Розглянуто можливості вітчизняних молодих учених економічних 

спеціальностей реалізувати освітні, наукові та дослідницькі ініціативи у 

зарубіжних закладах науки і освіти; проаналізовано окремі програми 

підтримки молодих науковців у розрізі країн світу. 

   Розроблено рекомендації щодо дотримання вимог та врахування особливостей установ, які  приймають 

українських молодих науковців. Систематизовано інформацію про світові організації, що надають 

підтримку молодим ученим економічних спеціальностей. 

 

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%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%8F%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%81%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%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%20%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%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%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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К 113604 

   34 
 

    Зіняк, Любомир Васильович.  

    Міжнародно-правові засади військового співробітництва України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Зіняк Любомир Васильович ; 

МОН України, Нац. юридичний ун-т імені Я. Мудрого. - Х., 2015. - 21 с. 

 

 

К 113614 

   34 
 

    Іванов, Олександр Вікторович.  

    Суб'єкти адміністративно-правового регулювання в галузі митної справи [Текст] : автореф. дис. на 

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

право" / Іванов Олександр Вікторович ; ДВНЗ "Запорізький нац. ун-т" МОН України. - Запоріжжя, 2015. - 18 

с 

 

 

 

Р 352220 

   332 
 

    Іванова, Ольга Юріївна.  

    Формування потенціалу саморозвитку регіонів України в контексті 

трансформаційних процесів [Текст] : монографія / О. Ю. Іванова. - Х. : ВД 

"Інжек", 2014. - 301 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 232-268. 

 

Зі змісту: 

   Розділ 2. Державна політика регіонального розвитку: вітчизняний та 

закордонний досвід 
              2.3. Світовий досвід державної політики регіонального розвитку. – 

С.115-129. 

 

 

  

 К 113619 

   34 
 

    Іванчо, Вікторія Іванівна.  

    Конституційно-правовий статус іноземців в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.02 "Конституційне право"; 

"Муніципальне право" / Іванчо Вікторія Іванівна ; ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т" МОН України. - 

Ужгород, 2015. - 17 с. 

 

 

  

  Р 352471 

   34 
 

    Імплементація адміністративного законодавства зарубіжних країн в 

правовий простір України (теоретико-методичні аспекти) [Текст] : навч. 

посіб. / Беззубов Д. О., Заросило В. О., Заросило В. В. [та ін.]. - К. : [ТОВ "МП 

Леся"], 2015. - 112 с. - Бібліогр.: с. 105-111.  

 

Досліджуються проблеми організаційно-правового забезпечення імплементації 

досвіду адміністративного права ЄС в правовий простір України. В рамках 

історичних засад аналізується категорія імплементації. Розглядаються 

теоретичні засади імплементації як категорії адміністративного права, 

визначаються основні теоретичні основи імплементації в адміністративному 

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%97%D1%96%D0%BD%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%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%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%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%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
праві з виокремленням сфер імплементації. Аналізується діяльність органів виконавчої влади щодо 

забезпечення суспільної безпеки, при цьому особлива увага приділена контролю за законністю діяльності 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у питаннях імплементації зарубіжного досвіду.  

  Представлені погляди відомих вчених у галузі адміністративного права на проблеми імплементації 

адміністративного законодавства європейських країн.  

 

 

 

             

 

Б 17031 

   339 
 

    Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на 

основі досвіду країн Східної Європи [Текст] : наук.-аналіт. доп. / [Осташко 

Т.О., Бородіна О. М., Крисанов Д. Ф. та ін.] ; за ред. Гейця В. М., Даниленка А. 

І., Осташко Т.О.] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН 

України". - К. : [Ін-т економіки та прогнозув. НАН України], 2015. - 104 с. : 

граф., табл. - Бібліогр. в підрядк. прим. 

 

У доповіді представлені результати комплексного дослідження проблем 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, насамперед, її 

економічної частини – поглибленої  та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Рекомендації щодо 

імплементації положень Угоди базуються на аналізі досвіду впровадження структурних реформ країнами 

Центральної та Східної Європи протягом періоду набуття ними членства в ЄС. 

 

 

 

Р 352046 

   331 
 

    Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні [Текст] : 

монографія / [Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. Є. Крупін та ін. ; відп. ред. Н. А. Мікула] ; НАН України, Ін-т 

регіональних досліджень. - Л. : [Ін-т регіональних досліджень НАН України], 2013. - 202 с. : іл., табл. - 

(Серія "Транскордонне співробітництво"). - Бібліогр.: с. 150-155. 

 

В монографії представлені теоретико-методологічні засади інфраструктурного забезпечення 

функціонування транскордонних ринків праці, виявлено, що міжрегіональні диспропорції економічного 

розвитку в транскордонному просторі обумовлюють виникнення активних міграційних процесів, що 

зумовлює необхідність розробки пропозицій до формування державної міграційної політики щодо розбудови 

інфраструктури транскордонних ринків праці та їх входження у мережу європейських транскордонних 

партнерств.  

 

 

 

Р 351929 

   34 
 

    Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика 

[Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 26-27 верес. 2014 р., м. Івано-Франківськ / 

НДІ приват.права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Юрид. ін-т ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника" ; [за ред. В. В. Луця]. - Івано-Франківськ : [Юрид. ін-т ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"], 2014. - 230 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У збірник включені тези наукових доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 

організованої Лабораторією проблем кооперативного права Науково-дослідного інституту приватного 

права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України спільно з Юридичним інститутом 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та проведеною у м. Івано-

Франківську 26-27 вересня 2014 р. В тезах доповідей висвітлюються результати наукових досліджень 

порівняльно-правової характеристики корпоративного права України та інших європейських країн. 
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Р 352239 

   656 
 

    Котлубай, Олексій Михайлович.  

    Сучасні економічні відносини морегосподарського комплексу світу [Текст] : монографія / Котлубай 

Олексій Михайлович ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - О. : 

[ІПРЕЕД НАН України], 2013. - 206 с. : табл. - Бібліогр.: с. 198-205. 

 

Розглядається наукове бачення транзитного потенціалу як елементу системи міжнародного розподілу 

праці, що створює передумови формування конкурентоспроможності певної території, регіону, країни. 

Розглядаються методи оцінки транзитного потенціалу, фактори, що впливають на його формування та 

реалізацію. Розкрито методологічні підходи до формування зовнішнього попиту на використання 

транзитного потенціалу територій і країн, їх подальша трансформація. 

 

 

К 112647 

   32 
 

    Красівський, Денис Орестович.  

    Механізми впровадження європейських стандартів політичного управління в Україні [Текст] : 

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

управління" / Красівський Денис Орестович ; Національна академія держ. упр. при Президентові України. - 

К., 2015. - 21 с. 

 

 

 

Р 352424 

   37 
 

    Куценко, Віра Іванівна.  

    Вища освіта України в контексті євроінтеграції: шляхи модернізації [Текст] : [наук. вид. для 

студентів, асп., докторантів, фахівців у сфері освіти] / Куценко В. І. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України". - К. : [ДУ ІЕПСР НАН України], 2015. - 44 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 41-43. 

 

Розкривається роль вищої освіти в розбудові соціально-орієнтованої економіки України, підвищення 

освітнього рівня населення та людського капіталу відповідно до вимог нового Закону України « Про вищу 

освіту», а також європейського освітнього простору.  

 

 

 

 

Р 352070 

   339 
 

    Куцик, Петро Олексійович.  

    Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, 

регулювання та розвитку [Текст] : монографія / Куцик П. О., Ковтун О. І., 

Башнянин Г. І. ; Львівська комерційна акад. - Л. : Вид-во ЛКА, 2015. - 594 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 570-583. 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. 

 Сутність та ґенеза глобальних трансформацій людського суспільства 

Розділ 2. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів 

Розділ 3. Закономірності та принципи становлення та розвитку глобальної економіки 

Розділ 4. Глобальні ринки та механізми їх функціонування 

Розділ 5. Регуляторні інститути системи глобальної економіки 

Розділ 6. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки та стратегії забезпечення їх 

глобального конкурентного лідерства 

Розділ 7. Процеси регіоналізації в глобальній економіці 

Розділ 8. Глобальний контекст розвитку економіки України 

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%82%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%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%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%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%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%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%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

    Правове забезпечення співробітництва України з Європейським Союзом та його державами-

членами у сфері прямого оподаткування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Лепетюк Олександр Васильович ; МОН України, Нац. ун-т 

"Одеська юридична акад.". - О., 2015. - 19 с. 

 

 

С 20691 

   33 
 

    Литвинова, Ольга Несторівна.  

    Основи економічної теорії [Текст] : [підручник] / О. Н. Литвинова, В. С. Коломийчук. - 2-ге вид., 

розшир. та допов. - Т. : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. - 428 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 424-427(80 назв.). 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 12. Світова економіка і світові економічні зв’язки  
1. Міжнародні аспекти економічного розвитку 

2. Міжнародна торгівля і торгова політика 

3. Міжнародний ринок медичних послуг 

4. Міжнародна валютна система. Валютний курс 

5. Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародні структури у валютно-фінансовій сфері 

6. Міжнародна міграція капіталів 

7. Міжнародна міграція робочої сили 

 

 

 

Б 17071 

   338 
 

    Ляшенко, Вячеслав Іванович.  

    Україна XXI: неоіндустріальна держава або "крах проекту"? [Текст] : 

монографія / В. І. Ляшенко, Котов Є. В. ; НАН України, Ін-т економіки пром-

сті, Полтав. ун-т економіки і торгівлі, Акад. екон. наук України. - К. : [КІНД 

ІЕП НАН України], 2015. - 196 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Посилення уваги до розробки в межах загальних модернізаційних процесів нової 

промислової політики є однією з основних тенденцій розвитку сучасного 

світового господарства. У монографії подано комплексну характеристику 

особливостей сучасних модернізаційних процесів в промисловості України та її 

регіонів. Надано рекомендації, які мають стати підґрунтям вироблення 

адекватних сучасним викликам рішень як на державному, так і на регіональному рівнях щодо 

неоіндустріалізації України  як принципово важливої складової національної економіки та 

конкурентоспроможного учасника світового господарства. 

 

 

К 112750 

   33 
 

    Малік, Максим Анатолійович.  

    Неоіндустріалізація національної економіки в контексті світових інтеграційних процесів [Текст] : 

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

/ Малік Максим Анатолійович ; МОН України, Донбаська держ. машинобудівна акад. - Краматорськ, 2015. - 

21 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%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%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%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9D%D0%B5%D1%81%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=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%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%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%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
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    Матвєєва, Ольга Володимирівна.  

    Віртуальні спільноти як неурядові актори світової політики [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку" / Матвєєва Ольга Володимирівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 20 с. 

 

 

С 20666 

   339 
 

    Міжнародна економіка [Текст] : підручник для студентів вищ. навч. закл. / [А. А. Мазаракі, Т. М. 

Мельник, Л. П. Кудирко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київський нац. торговельно-економічний ун-т : 

[в 2-х ч.]. - К. : [КНТЕУ], 2014. -  

   Ч. 2. - К., 2014. - 324 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 318-323 та у виносках. - Предм. покажч.: с. 314-317 . 

 

Розглядаються концептуальні засади та практичні аспекти розвитку системи міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відносин, що складаються між національними економіками країн світу, та 

механізми їх регулювання; стан і перспективи включення сучасної України в міжнародні економічні зв’язки. 

Використовуючи комплексний підхід до розкриття проблем міжнародної економічної інтеграції та 

інтернаціоналізації виробництва, розкрито новітні тенденції розвитку міжнародних торговельно-

економічних, інвестиційних, науково-технічних та кредитно-грошових зв’язків на рівні регіональних союзів, 

можливості та ризики для країн світової спільноти з огляду на формування глобальної економічної 

системи. 

 

 

Р 352053 

   37 
 

    Міжнародні освітні системи [Текст] : підручник / С. В. Іванов, С. О. 

Гуткевич, І. Г. Оніщенко, С. І. Дичковський ; [за ред. С. В. Іванова]. - О. : 

Друкарня "Апрель", [ФОП Бондаренко М. О.], 2014. - 236 с. : рис. - Бібліогр.: с. 

157-159. 

 

У підручнику досліджено освітні системи європейських країн, США, Китаю, 

Японії, Росії, Казахстана та інших. Розкрито концептуальні основи розвитку 

освіти в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено діяльності міжнародних 

організацій та програм щодо підтримки освітніх систем, участі України в 

міжнародних   освітніх організаціях. 

 

 

Р 351778 

   34 
 

    Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України [Текст] : 

збірник наук. праць / [Король В. І., Дмитрієв А. І., Довгерт А. С. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Короля ; НАПрН 

України, НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака. - К. : [НДІ приватного права і 

підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України], 2014. - 287 с. 

 

У збірнику надано проміжні результати дослідження з актуальних правових проблем формування та 

реалізації регіональних інтеграційних стратегій України на пріоритетних європейському та євразійському 

напрямам. 

 

 

К 112693 

   327 
 

    Мохаммад Аль-Фаєз  

    Йордано-Ізраїльські відносини в контексті близькосхідного врегулювання [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку" / Мохаммад Аль-Фаєз ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 20 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%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%20%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A4%D0%B0%D1%94%D0%B7


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

    Комплексний механізм реалізації євроінтеграційної політики України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Назаренко Марина 

Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одеський регіональний ін-т держ. упр. - 

О., 2014. - 20 с. 

 

 

К 112811 

   339 
 

    Ніколенко, Тамара Іванівна.  

    Інноваційно-інвестиційний розвиток країн світового господарства в умовах інтернаціоналізації 

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

міжнародні екон. відносини" / Ніколенко Тамара Іванівна ; МОН України, Маріупольський держ. ун-т. - 

Маріуполь, 2014. - 24 с. 

 

 

К 112783 

   34 
 

    Осадча, Наталія Володимирівна.  

    Інтеграція законодавства про соціальне партнерство у сфері праці до Європейського Союзу [Текст] : 

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

соціального забезпечення" / Осадча Наталія Володимирівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 

2014. - 16 с. 

 

 

 

Р 352313 

   34 
 

    Палєєва, Юлія Сергіївна.  

    Міжнародне право [Текст] : збірник завдань для самостійної роботи / Ю. С. 

Палєєва ; Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. 

ун-т імені Альфреда Нобеля], 2015. - 96 с. : табл. - Бібліогр.: с. 93-96. 

 

Збірник завдань для самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право» 

розроблено для студентів напряму підготовки «Правознавство» денної та 

заочної форм навчання. Він покликаний допомогти при вивченні загальної та 

особливої частин дисципліни, закріпити набуті теоретичні знання, зокрема з 

основних положень національних і міжнародних документів у цій сфері. 

 

 

Р 352093 

    35 
 

    Петришин, Олег Олександрович.  

    Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та 

порівняльний аналіз [Текст] : монографія / О. О. Петришин ; НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та 

місцевого самоврядування. - Х. : Право, 2014. - 192 с. - Бібліогр.: с. 167-190 та у виносках. 

 

Монографія присвячена дослідженню основних теорій, моделей та систем місцевого самоврядування у 

світі, іх порівняльному аналізу. Досліджено історичний розвиток думки про місцеве самоврядування, її 

реалізацію через типові моделі та системи місцевого самоврядування. Представлено сучасний стан 

місцевого самоврядування світових держав, його основні проблеми, недоліки та тенденції розвитку. 

Сформульовано комплекс пропозицій щодо виведення з кризи, встановлення та реформування існуючої 

системи в Україні в контексті євро інтеграційних процесів. 

 

 

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%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%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%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%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%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%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%9F%D0%B0%D0%BB%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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
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К 112779 

   338 

 

    Поліщук, Ярослав Петрович.  

    Стратегія сільського розвитку в Україні: євроінтеграційний вимір [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Поліщук Ярослав 

Петрович ; Мінагрополітики, Житомирський нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2014. - 20 с. 

 

 

К 112630 

    34 
 

    Поплавська, Мирослава Володимирівна.  

    Право споживача на інформацію про продукцію за законодавством України та ЄС (цивільно-

правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивільне право і цивільний процес", "Сімейне право", "Міжнародне приватне право" / Поплавська 

Мирослава Володимирівна ; Ін-т законодавства ВР України. - К., 2015. - 20 с. 

 

 

К 112780 

   34 
 

    Прохазка, Ганна Анатоліївна.  

    Міжнародно-правові аспекти боротьби з голодом в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Прохазка Ганна Анатоліївна ; 

МОН України, Нац. ун-т "Юридична акад. України імені Я. Мудрого". - Х., 2014. - 20 с. 

 

 

 

Р 351861 

   338 
 

    Реформування економіки України: стан та перспективи [Текст] 

: зб.матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 25 грудня 2014 р. / Факультет 

економіки АПК ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Наук. 

парк Київського нац. екон. ун-ту, Міжнар. ін-т бізнес-освіти КНЕУ імені Вадима 

Гетьмана [та ін.]. - К. : Науковий парк КНЕУ, 2014. - 156 с. : іл., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. 

Зі змісту: 

 

   Єракін О. О. Трансформація маркетингових стратегій підприємств АПК в 

умовах посилення глобальної конкуренції. – С. 35-36. 

   Кононенко Я. В. Досвід технічного переозброєння комбінованого 

підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. – С. 58-59. 

   Солодковський Ю. М., Жвалюк Л. Актуальні параметри напряму розвитку ринку ІТ послуг. – С.103-

104. 

   Солодковський Ю.М., Яковенко В. П. Сучасні параметри розвитку світової торгівлі послугами. – С. 

105-107. 

   Чень Цзюнь  Зміни у зовнішньоекономічній політиці КНР на сучасному етапі. – С. 129-132. 

 

 

 

 

Р 352360 

   339 
 

    Складові євроінтеграції України: управлінський аспект [Текст] : 

монографія / [І. І. Д'яконова, Т. П. Гончаренко, І. В. Лопаткіна та ін.] ; [ДВНЗ 

"Українська акад. банківської справи Нац. банку України"]. - Суми : ДВНЗ 

"УАБС НБУ", 2015. - 136 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 95-103. 

 

 

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%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%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%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%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%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Зі змісту: 

Розділ 1 Стратегія євроінтеграції України 

Розділ 2 Методологія дослідження економічних систем 

Розділ 3 Теоретико-методологічні основи стабільного розвитку економічної системи в умовах глобалізації 

Розділ 4 Управлінські аспекти євроінтеграції – мезорівень 

Розділ 5 Управлінські аспекти євроінтеграції – мікрорівень 

Розділ 6 Управлінські аспекти євроінтеграції - макрорівень 

 

 

   

 Р 352063 

   37 
 

    Старостіна, Оксана Володимирівна.  

    Професійна майстерність у системі підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів в Англії та Україні [Текст] : монографія / Старостіна О. В. ; за заг. ред. 

Семенової А. В. - О. : Апрель, 2015. - 154 с. : рис. - Бібліогр.: с. 137-152. 

 

У монографії розкрито сутність основних понять з проблеми дослідження, 

обґрунтовано організаційно-педагогічні особливості сучасних моделей навчання 

у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. На ґрунті діахронічного 

аналізу розвитку професійної майстерності педагогічних кадрів в Англії та в 

Україні висвітлено перспективи творчого використання досвіду Англії в системі 

післядипломної педагогічної освіти України. 

 

 

 

К 112169 

   338 
 

    Стеблянко, Марина Дмитрівна.  

    Організаційно-економічний механізм нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління 

національним господарством" / Стеблянко Марина Дмитрівна ; МОН України, Бердян. ун-т менеджменту і 

бізнесу. - Бердянськ, 2015. - 20 с.  

 

 

 

 

Р 352069 

   338 
 

    Стукало, Аліна Вікторівна.  

    Глобалізація транспортного ринку і сталий розвиток економіки 

залізничного транспорту України [Текст] : монографія / А. В. Стукало ; 

Державний економіко-технологічний ун-т транспорту. - К. : [ДЕТУТ], 2014. - 

164 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 154-163.  

 

У монографії аналізуються проблеми розвитку економіки залізничного 

транспорту України в сучасних умовах. Автором розкрито основні питання 

сутності глобалізаційних процесів і специфіки регулювання світового 

транспортного ринку. Також розглядається розвиток і становлення ринку 

транспортних послуг ЄС в умовах глобалізації. Проаналізовано економіко-

організаційні основи експлуатаційної діяльності залізничного транспорту та необхідність підвищення 

ефективності роботи галузевих господарств залізниць України. Розглядається роль і місце управлінського 

обліку в сучасних умовах управління економічною діяльністю. Автором досліджуються  методичні засади 

та практика обчислення показника «продуктивність праці» на залізничному транспорті та в основних 

галузевих господарствах України, проведений аналіз даного показника за 2007-2013 рр. та обґрунтована 

необхідність розрахунку продуктивності праці вартісним методом. 

 

 

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%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%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%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%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%A1%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D1%96%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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К 113101 

   327 
 

    Таран, Євгеній Іванович.  

    Енергетична політика України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

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

Таран Євгеній Іванович ; МОН України, Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. 

 

 

К 112858 

   34 
 

    Тарасов, Олег Володимирович.  

    Проблема суб'єкта в міжнародному публічному праві [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-

ра юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Тарасов Олег Володимирович ; МОН України, 

Нац. юридичний ун-т імені Я. Мудрого. - Х., 2015. - 40 с. 

 

 

К 113121 

   327 
 

    Тиркус, Юрій Степанович.  

    Політико-інституційні чинники євроінтеграційного процесу України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.02 "Політичні ін-ти та процеси" / Тиркус Юрій 

Степанович ; МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2015. - 20 с. 

 

 

К 113123 

   35 
 

    Тихонович, Віталій Володимирович.  

    Механізми державного управління в сфері економічного співробітництва з країнами Європи [Текст] 

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

Тихонович Віталій Володимирович ; МОН України, Акад. муніципального упр. - К., 2015. - 20 с. 

 

 

С 20637 

    9 
 

    Україна. Європа. Світ [Текст] = Ukraine. Europe. World : міжнар. зб. наук. 

пр. / Терноп. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. - Т. : [Вид-во ТНПУ ім. 

В. Гнатюка]. - (Серія: Історія, міжнародні відносини). -  

   Вип. 14. - Т., 2014. - 388 с. : іл., табл. - Бібліогр. 

 

У запропонованому міжнародному збірнику наукових праць українських і 

зарубіжних авторів досліджуються актуальні проблеми розвитку історичної 

науки і освіти, джерела й політичні наслідки «гібридної війни» на сході 

України, чинники євровиробу  та реакційної політики і співпраці із зарубіжними 

країнами в нових геополітичних умовах.  

   Значна увага приділяється питанням всесвітньої історії, біографістики, 

методології, історіографії а також етнології та спеціальних галузей історичних знань, подаються 

рецензії, огляди та хроніка наукового життя.  

 

 

К111773 

   339 
 

    Утаві Алі Абдулкарім  

    Вплив глобалізації на суспільно-політичні процеси в умовах революційних перетворень "арабської 

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

та процеси" / Утаві Алі Абдулкарім ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2014. - 

21 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%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%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%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%A2%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%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%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%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%A3%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96%20%D0%90%D0%BB%D1%96%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BC


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
К 111776 

   327 
 

    Утко, Галина Мирославівна.  

    Міжнародно-політичні основи становлення та функціонування європейської служби з питань 

зовнішньої діяльності ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 

23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Утко Галина Мирославівна ; 

МОН, Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2014. - 25 с. 

 

 

К 113421 

    34 
 

    Шевченко, Андрій Юрійович.  

    Правове регулювання банківського нагляду в Україні та державах - членах Європейського Союзу 

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

"Фін. право"; "Інформ. право" / Шевченко Андрій Юрійович ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2015. 

- 20 с. 

 

 

Р 352400 

   37 
 

    Шевченко, Олександр Юрійович.  

    Національний портал забезпечення якості вищої освіти [Текст] : інструкція для розробників 

сторонніх систем щодо інтеграції їх з національним порталом забезпечення якості вищої освіти / 

Шевченко Олександр Юрійович, Сокол Вадим Вікторович, Шевченко Олена Леонідівна. - Л. : [ФОП 

Конкевич О. С.], 2014. - 32 с. : рис., табл. 

 

Ця інструкція є результатом діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення 

якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)».   Вона призначена для розробників сторонніх 

систем щодо інтеграції їх з Національним порталом забезпечення якості вищої освіти – сучасним 

інтернет-ресурсом, який виконуватиме роль платформи для відкритого розміщення та збереження 

інформації про освітні та наукові досягнення академічної спільноти України, що сприятиме створенню 

культури громадського контролю і впливу на якість вищої освіти та появі довіри суспільства до системи 

вищої освіти. 

 

 

К 112764 

   005 
 

    Щербіна, Ольга Сергіївна.  

    Економічна безпека промислових підприємств в умовах зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : 

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

екон. діяльн.)" / Щербіна Ольга Сергіївна ; МОН України, ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь, 

2014. - 21 с. 

 

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД  
 

 

 

 

Р 352154 

   004 
 

    Дубовик, Тетяна Віталіївна.  

    Інтернет-маркетингові комунікації [Текст] : монографія / Т. В. Дубовик ; 

Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2014. - 332 с. : іл., 

табл. - Бібліогр. в підрядк. прим. 

 

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%A3%D1%82%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%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%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%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%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%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%20%D0%AE%D1%80%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%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%BD%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%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Зі змісту: 

Розділ 1. Концептуальні засади становлення  інтернет-маркетингу в Україні 

Розділ 2. Теоретичні основи управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями 

підприємств торгівлі 

Розділ 3. Формування системи інтегрованих інтернет- маркетингових комунікацій 

Розділ 4. Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями 

Розділ 5. Інтегровані  інтернет- маркетингові  комунікації в системі соціально-етичного маркетингу 

 

 

 

Р 351747 

   004 
 

    Лисецький, Юрій Михайлович.  

    Інформаційні системи і технології в менеджменті [Текст] : монографія / 

Ю. М. Лисецький ; НАН України, Ін-т проблем математичних машин і систем. 

- К. : Логос, 2014. - 418 с. 

 

Монографія присвячена формуванню науково обґрунтованих поглядів на 

сучасні інформаційні процеси у галузі менеджменту. Розглянуто роль і місце 

інформаційних систем в управлінні економікою, засобами формалізованого 

опису та технології оброблення економічної інформації. Викладено сучасні 

підходи та організаційно-методичні основи створення інформаційних систем. 

Проведено аналіз існуючих інформаційних систем управління підприємствами. 

 

 

Р 351962 

   001 
 

    Полтавський університет економіки і торгівлі, вищий навчальний заклад Укоопспілки.  

    Збірник наукових статей магістрів спеціальностей "Бізнес-адміністрування" та "Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності" ПУЕТ за результатами наукових досліджень 2014-2015 навчального 

року [Текст] : [наук. вид.] / [редкол.: О. О. Нестуля, О. В. Карпенко, Н. М. Бобух та ін.]. - Полтава : ПУЕТ, 

2015. - 103 с. : рис., табл. 

 

У збірнику представлені результати наукових досліджень магістрів зазначених спеціальностей, здійснених 

у процесі підготовки дипломних магістерських робіт протягом 2014-2015 навчального року. 

 

 

К 112943 

   339 
 

    Севрук, Ірина Миколаївна.  

    Маркетингові стратегії міжнародних роздрібних торговельних мереж в Україні [Текст] : автореф. 

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

діяльн.)" / Севрук Ірина Миколаївна ; МОН України, Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. - К., 2015. - 24 с. 

 

  

Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна 

діяльність. Транснаціональні корпорації. Трансфер міжнародних технологій. 
 

 

 

Р 352135 

   339 
 

    Zadoia, A.  

    International Investment Activity [Text] : textbook / A. Zadoia ; Alfred Nobel 

University, Dnipropetrovs'k, Department of International Economy and economic 

theory. - Dnipropetrovs'k : [Alfred Nobel University Dnipropetrovs'k], 2015. - 112 c. 

 

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%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%AE%D1%80%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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D1%96%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96,%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%A3%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
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%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%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=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EZadoia%3C/font%3E%3C/b%3E,%20A.


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
У цьому навчальному посібнику наводяться базові знання у галузі міжнародної інвестиційної діяльності, 

закономірності міжнародного інвестиційного процесу, форми його реалізації та регулювання на 

державному  і міждержавному рівнях.  

 

 

 

Р 351745 

   004 
 

    Варенко, Володимир Михайлович.  

    Інформаційно-аналітична діяльність [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закладів / В. М. Варенко ; Національний авіаційний ун-т. - К. : [Талком], 

2014. - 417 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці тем. 

 

Зі змісту: 

 Модуль 1. Сутність, складові, методологія, принципи інформаційно-

аналітичної діяльності 

Тема 1. Вступ. Понятійний апарат. Інформаційно-аналітична діяльність як 

специфічний різновид людської діяльності 

Тема 2. Теоретичні основи інформаційно-інноваційної діяльності. Методи аналітики, їхня універсальність 

у процесі пізнання 

Тема 3. Методи організації інформаційно-аналітичної діяльності. Принципі прогнозу інформаційних подій 

і процесів 

Тема 4. Правове регулювання інформаційної сфери в Україні. Суб’єкти інформаційної діяльності та їх 

потреби в інформації 

Тама 5. Інформаційний процес: суть і значення. Інформаційні посередники як функціональні складники 

системи інформаційно-аналітичної діяльності 

Тема 6. Комунікаційний процес як суспільна функція інформаційно-аналітичної діяльності. Види 

комунікації, їх взаємодія у сфері комунікативного простору 

Тема 7. Розвиток засобів інтелектуалізації інформаційної діяльності та організаційні аспекти 

управління інформаційними ресурсами 

Тема 8. Інформаційна революція, її сутність. Побудова інформаційного суспільства в Україні: проблеми 

та перспективи 

 Модуль 2. Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності 

Тема 1. Україна у світовому інформаційному просторі. Сучасні концепції цивілізацій 

Тема 2. Інформаційний простір як об’єкт дослідження: сутність і зміст. Глобальні інформаційні процеси 

 Тема 3. Інформаційна аналітика як засіб одержання знань. Інформаційно-аналітичний процес: суть, 

принципи, інструментарій 

Тема 4. Інформаційно-аналітична робота як процес творчого мислення. Нові інформаційні технології та 

інформаційна політика 

Тема 5. Інформаційно-психологічні операції та війни. Інформаційна складова національної безпеки України 

Тема 6. Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності. Планування ІАД в організації 

Тема 7. Маркетингові дослідження та маркетингові комунікації в інформаційно-аналітичній діяльності. 

Інформаційно-аналітична діяльність в малому та середньому бізнесі 

Тема 8. Інформаційні технології формування іміджу держави. Інформаційна культура та її роль в 

удосконаленні інформаційної діяльності 

Тема 9. Перспективи та проблеми розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в Україні 

 

 

 

Р 351740 

   34 
 

    Гнатюк, Сергій Леонідович.  

    Особливості захисту персональних даних у 

сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти [Текст] : 

аналітична доповідь / [С. Л. Гнатюк] ; Національний ін-т стратегічних 

досліджень. - К. : [НІСД], 2014. - 91 с. - (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 3). 

- Бібліогр. у виносках. 

 

Розглянуто актуальні питання захисту персональних даних у кіберпросторі. 

Проаналізовано теоретико-правовий зміст понять «персональні дані» та 

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%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%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%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«прайвесі» в сучасному Європейському праві. Визначено основні риси та тренди еволюції кіберпростору, а 

також причини, завдяки яким він сьогодні перетворився на найбільш проблемну сферу захисту 

персональних даних. Вивчено ініціативи Європейської Комісії, спрямовані на оптимізацію правових 

механізмів захисту персональних даних в Інтернет- середовищі. Розглянуто основні напрями розвитку 

техніко-технологічного й програмного забезпечення безпеки персональних даних у кіберпросторі. 
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   007 
 

    Дубов, Дмитро Володимирович.  

    Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва [Текст] : монографія / Д. В. Дубов ; 

Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2014. - 327 с. : іл. - Бібліогр.: с. 276-314 (455 назв.) 

та у виносках. - Глосарій.: с. 315-317. - Покажч.: с. 316-326. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1.  

Безпека кіберпростору як парадигма нової геополітики та геостратегії 

Розділ 2. 

Сучасні конфлікти в кіберпросторі. У передчутті «холодної війни V2.0.» 

Розділ 3. 

Геостратегічні альтернативи кібернетичного простору: збройні конфронтації VS компроміси та 

співробітництво 

Розділ 4. 

Забезпечення національних інтересів України в глобальному та національному кіберпросторах 
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    Дупай, Роман Миколайович.  

    Іноземні інвестиції в структурній модернізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Роман Миколайович ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2015. - 19 с. 
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    Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту [Текст] = 

"Что такое хорошо": учимся ценить и оценивать высшее образование = Quality 

matters: how to value and evaluate higher education : навч. посіб. / [Т. Добко, С. 

Гришко, Т. Радівілова та ін.] ; [за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової та 

ін.]. - Л. : Компанія "Манускрипт", 2014. - 572 с. : рис., табл. - (Темпус-проект 

516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality 

Assurance Systems") (higher education). -  

Авт. зазнач. на початку ст. Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

 

1. Системный анализ взаимодействия инноваций и образования в Украине  

            1.1. Место Украины в мировом инновационном пространстве 

      2. Системный анализ опыта европейских партнеров в области QA и оценка  

          целесообразности его использования в украинском контексте 

            2.1. Инновационное развитие ЕС 
            2.2. Европейская инновационная инфраструктура 

            2.3. Многообразие европейских подходов к обеспечению инновационности 

            2.4. Опыт Финляндии 

            2.5. Опыт Португалии 

            2.6. Опыт Словакии              

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%B1%D0%BE%D0%B2,%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%94%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B9,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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     3.  Рекомендации по обновлению системы обеспечения качества инновационной  

          составляющей высшего образования Украины  

            3.1. Европейские подходы к преодолению инновационного кризиса и  

                   рекомендации по их применению в Украине 

            3.2. Обоснование необходимости интернационализации и интернетизации 

                   инновационной деятельности университетов 

            3.3. Обоснование необходимости разработки интернет-платформ для 

                   содействия открытым инновациям 

            3.4. Обеспечение качества инновационного процесса в системе высшего 

                   образования Украины. 
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   004 
 

    Internet-технологии в бизнесе [Текст] : [учеб. пособие] / А. Н. Гуржий, А. В. 

Карпухин, В. А. Тимофеев [и др.]. - Х. : Компания СМИТ, 2014. - 340 с. : ил., 

табл. - Библиогр. : с. 331(18 назв.). 

 

В учебном пособии излагаются основные  концепции, положенные в основу при 

создании Internet, основные принципы работы Internet, а также правила и 

способы работы в глобальной сети, принципы использования различных услуг, 

доступных пользователю в Internet. 

 Большое внимание уделяется рассмотрению стека протоколов ТСР/IP. 

Подробно рассматриваются все уровни протоколов и их взаимодействие в 

процессе передачи различных видов сообщений между клиентами и сервером. В учебное пособие включено 

большое количество иллюстраций, облегчающих понимание излагаемого материала 

 

 

Р 351739 

   1  
 

    Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні 

виміри [Текст] : монографія / [М. М. Бровко, Л. Д. Бабушка, Є. В. Більченко та ін.] ; Нац. музична акад. 

України ім. П. І. Чайковського. - Ніжин : ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2014. - 544 с. - Бібліогр. 

наприкінці розд.  

 

Зі змісту: 

   Розділ IV. Криза людини «Інформаційного суспільства». – С. 74-89. 

   Розділ XXVI. Прозорість як режим бачення Інтернет-простору. –  С. 552-536. 
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   327 
 

    Міжнародна інформація: терміни і коментарі [Текст] : навч. посіб. / Є. А. 

Макаренко, М. М. Рижков, О. П. Кучмій, О. М. Фролова ; Київ. нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка. - К. : Центр вільної преси, 2014. - 480 с. - (Серія: 

"Міжнародні інформаційні відносини"). - Бібліогр.: с. 466-473 (84 назв.). 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Інформаційна парадигма цивілізаційного розвитку 

Розділ 2. Інституційні основи міжнародних інформаційних відносин 

Розділ 3. Міжнародна інформаційна політика 

Розділ 4. Міжнародна інформаційна безпека 

Розділ 5. Інформаційна економіка. Міжнародний інформаційний бізнес 

Розділ 6. Міжнародна інформація у системі зовнішньої політики 

Післямова 

Література 

Перелік статей 
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   001 
 

   Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] : [наук. вид.] / 

НАН України. - К. : Академперіодика, 2008 - . -  

   Вип. 10. - К., 2014. - 100 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.   

  

Матеріали десятого ювілейного випуску присвячено актуальній темі 

«видимості» наукової періодики у світовому науковому просторі та способам 

підвищення такої «видимості». Детально розглянуто механізми 

функціонування цифрових ідентифікаторів DOI та заходи з забезпечення ними 

академічних періодичних видань. 
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    Наумік, Катерина Георгіївна.  

    Розвиток сфери комунікаційної діяльності: теорія, методологія та практика державного 

регулювання [Текст] : монографія / Наумік К. Г. - Х. : ВД "Інжек", 2013. - 336 с. : рис., табл. - (Наукове 

видання). - Бібліогр.: с. 297-335. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Інформаційне суспільство: особливості та перспективи формування як основа розвитку сфери 

комунікаційної діяльності 

Розділ 2. Методологічні засади розвитку та реалізації державного регулювання сфери комунікаційної 

діяльності в умовах інформаційного суспільства 

Розділ 3. Діагностика функціонування та розвитку сфери комунікаційної діяльності 

Розділ 4. Формування та реалізація концепції державного регулювання розвитку сфери комунікаційної 

діяльності в умовах інформаційного суспільства 
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    Решетило, Валентина Петрівна.  

    Трансформаційні процеси   

в суспільстві в умовах інформаційної економіки [Текст] : монографія / 

Решетило В. П., Наумов М. С., Федотова Ю. В. ; Харківський нац. ун-т 

міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 276 с. : граф., табл. - 

Бібліогр. наприкінці розд. 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Інтелектуалізація економіки як чинник ринкової трансформації на сучасному етапі 

1.2 Розвиток інформаційного суспільства та його вплив на ринкову трансформацію 

1.3 Інтелектуалізація економіки: сутність, сучасний стан та перспективи 

Розділ 2. Формування синергетичних соціально-економічних систем в умовах інформаційної економіки  
      2.3 Становлення інституційно-мережевого простору інформаційної економіки 

Розділ 3. Сутність, закономірності і фактори становлення та розвитку кластерів як мережевої 

форми організації інформаційної економіки 

      3.2 Міжнародний досвід кластеризації та можливості його використання в Україні: стан та 

перспективи 

Розділ 4. Напрями впливу інтелектуалізації економіки на розвиток ринкових відносин в Україні 

       4.2 Перспективи й інструменти формування інформаційного суспільства в Україні 

 

 

 

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%B0%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BA,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%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%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес. Комерція. 
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    Завірюха, Антоніна Володимирівна.  

    Регулювання експорту продукції птахівництва в умовах глобалізації світової економіки [Текст] : 

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

/ Завірюха Антоніна Володимирівна ; МОН України, Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини 

"Україна". - К., 2015. - 20 с. 
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    Кваша, Катерина Сергіївна.  

    Регулювання зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору в умовах формування зони 

вільної торгівлі Україна - ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Кваша Катерина Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2014. - 22 с. 
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    Марковська, Влада Станіславівна.  

    Перспективи диверсифікації світового ринку енергоресурсів на основі видобутку сланцевого газу 

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

міжнародні екон. відносини" / Марковська Влада Станіславівна ; МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. 

Франка. - Л., 2015. - 20 с. 
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    Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції 

підприємств реального сектора України [Текст] : монографія / [М. О. Кизим, 

І. Ю. Матюшенко, В. В. Шпілевський та ін.] ; [за ред. М. О. Кизима, І. Ю. 

Матюшенка] ; Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН 

України. - Х. : ВД "Інжек", 2014. - 280 с. : рис., табл. - Бібліогр.: 235-249. 

 

Обґрунтовано об’єктивну необхідність інтегрування України до регіональних 

об’єднань, розглянуто особливості найбільших сучасних регіональних об’єднань 

на Євразійському континенті та визначено фактори, що впливають на 

розвиток зовнішньої торгівлі в інтеграційних об’єднаннях. Проведено аналіз 

передумов і перспектив створення Україною інтеграційних об’єднань на 

регіональному рівні, виконано порівняльну оцінку потенціалу регіональних об’єднань ЄС і ЄврАзЕС, з 

урахуванням асиметрії Угоди про асоціацію з ЄС. Визначено перспективи розвитку співпраці України з 

СНД. Проведено оцінку можливостей і загроз для ринку  збуту продукції реального сектора України. 

 

 

 

Р 352300 

   339 
 

    Оцінка наслідків членства України у світовій організації торгівлі 

[Текст] : монографія / [М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, В. В. Шпілевський та 

ін.]; [за заг. ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка] ; Наук.-дослід. центр 

індустріальних проблем розвитку НАН України. - Х. : ВД "Інжек", 2014. - 211 

с. : рис., табл. - Бібліогр.: 180-184. 

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%97%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%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%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0,%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%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%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


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Викладені загальні принципи і особливості роботи Світової організації торгівлі (СОТ), результати 

п’ятирічного періоду роботи економіки України в умовах асиметрії угод у рамках СОТ. Проведена оцінка 

наслідків від членства в СОТ для «базових» експортних галузей економіки України в умовах поглиблення 

інтеграції з ЄС і розвитку співробітництва з країнами Митного союзу ЄврАзЕС. Надані рекомендації 

щодо необхідних заходів для реалізації можливостей і усунення загроз для розвитку експорту і стабілізації 

внутрішнього ринку продукції основних галузей агропромислового комплексу і промисловості в умовах 

роботи СОТ. 

 

 

К 112238 

   338 
 

    Пойта, Ірина Олександрівна.  

    Формування та розвиток ринку послуг в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Пойта Ірина 

Олександрівна ; МОН України, Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К., 2015. - 20 с. 

 

 

К 112843 

   658 
 

    Пшенична, Тетяна Миколаївна.  

    Маркетингове забезпечення якості товарів в умовах СОТ [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Пшенична Тетяна 

Миколаївна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2014. - 20 с. 

 

 

К 112164 

   338 
 

    Спаський, Габрієл Васильович.  

    Економічні засади інвестиційної діяльності аграрного сектору України в умовах розвитку 

прикордонного співробітництва з країнами ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" 

/ Спаський Габрієл Васильович ; Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2015. - 

36 с. 

 

 

К 111861 

   339 
 

    Халед Салута  

    Диверсифікація зовнішньоторговельних зв'язків Сирії в умовах регіональної нестабільності [Текст] 

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

відносини" / Халед Салута ; МОН, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2014. - 21 с.  

 

 

К 111796 

   34 
 

    Холодницький, Назар Іванович.  

    Організація, структура та місце прокуратури в системі органів юстиції Сполучених Штатів 

Америки (історико-правове дослідження) [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" 

/ Холодницький Назар Іванович ; МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2014. - 18 с. 

 

 

К 111827 

   327 
 

    Чебан, Олександр Якович.  

    Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти [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%9F%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%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%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%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%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BB%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%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%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%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%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%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку" / Чебан Олександр Якович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т 

міжнародних відносин. - К., 2014. - 19 с. 

 

 

К 113460 

   339 
 

    Щитов, Дмитро Миколайович.  

    Реалізація експортного потенціалу країн ЄС на світовому ринку високотехнологічних послуг 

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

міжнародні екон. відносини" / Щитов Дмитро Миколайович ; МОН України, Харк. нац. ун-т імені В. Н. 

Каразіна. - Х., 2015. - 22 с. 

 

 

 

Розділ 5. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові  відносини. 
 

 

 

С 20634 

   339 
 

    Khvatov, Yu. Yu  

    International Finance [Text] : text book / Yu. Khvatov ; Alfred Nobel University, 

Dnipropetrovs'k. - Dnipropetrovs'k : [Alfred Nobel University], 2014. - 140 с : fig., 

tab. 

 

Навчальний посібник розкриває зміст дисципліни «Міжнародні фінанси» за 

допомогою слайдів, які відображають ключові визначення, основні поняття, 

схематичне відображення взаємозв’язків та взаємозалежностей. Наочна 

форма подання сприяє ефективному засвоєнню програмного матеріалу, а 

також дозволяє студентам під час лекції або при самостійному опануванні 

дисциплін робити власні доповнення та коментарі. 

 

 

 

 

С 20675 

   336 

 

   Барановський, Олександр Іванович 
    Філософія безпеки [Текст] : монографія / О. І. Барановський ; Ун-т банків. 

справи Нац. банку України (м. Київ) : у 2-х т. - К. : УБС НБУ, 2014 - . 

   Т. 1 : Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. - К., 2014. 

- 832 с. : іл., табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

Зі змісту: 

   Розділ 5. 

            Безпека валютного ринку – С. 479-594. 

 

 

 

К 113319 

   339 
 

    Власенко, Марина Олександрівна.  

    Трансформація фінансового сектору країн Європейського Союзу в умовах інституційної 

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

господарство і міжнародні екон. відносини" / Власенко Марина Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. 

Шевченка. - К., 2015. - 20 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%A9%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%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=Khvatov,%20Yu.%20Yu
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%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%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


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

 

Р 352221 

   336 
 

    Гарбар, Жанна Володимирівна.  

    Фінансовий ринок [Текст] : монографія / Ж. В. Гарбар ; Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - 

К. : [КНТЕУ], 2015. - 456 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 409-443. 

 

Зі змісту: 

 

   Розділ 5. Напрями розвитку фінансового  ринку України 
              5.3. Інтеграція вітчизняного фінансового ринку до світової фінансової  

                    системи. – С. 370-408. 

                      

 

К 112331 

   336 
 

    Гасюк, Марія Олександрівна.  

    Трансформація банківської системи України в умовах руху іноземного капіталу [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гасюк Марія 

Олександрівна ; Ун-т банківської справи НБУ. - К., 2015. - 21 с. 

 

 

 

К 112291 

   339 
 

    Ємельянова, Лідія Олегівна.  

    Інституційні реформи у процесі формування акціонерного капіталу в країнах ЦСЄ в умовах 

європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ємельянова Лідія Олегівна ; МОН, Львівський нац. ун-т імені 

Івана Франка. - Л., 2015. - 21 с. 

 

 

 

К 112468 

   339 
 

    Кібальник, Любов Олександрівна.  

    Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

/Кібальник Любов Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 40 с. 

 

 

 

 

Р 352280 

   336 
 

    Корецька, Наталія Іванівна.  

    Історія грошей та кредиту країн світу [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Корецька 

; Луцький нац. техн. ун-т. - [Херсон] : Олді-плюс, 2014. - 340 с. : іл., табл. - 

Бібліогр., термінол., іменний та географ. покажч. наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Еволюція грошей та кредиту 

Розділ 2. Історія грошей та кредиту розвинених країн 

Розділ 3. Історія грошей та кредиту деяких пострадянських країн 

Розділ 4. Історія грошей та кредиту деяких країн Центральної та Східної Європи 

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%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80,%20%D0%96%D0%B0%D0%BD%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%93%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%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%84%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%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%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

К 112644 

   336 
 

    Кравченко, Микола Васильович.  

    Державні фінанси України в умовах глобальної економічної кризи [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кравченко Микола Васильович ; 

МОН, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2015. - 21 с. 
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    Міжнародний фондовий ринок [Текст] : навч. посібник-практикум / [О. Є. 

Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор'єв та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 

Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 336 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 262-263. 

 

У навчальному посібнику-практикумі на основі чіткої логічної схеми 

пропонується розгляд практичних питань міжнародного фондового ринку. 

Наведені у практикумі задачі і завдання, тести й кейси, приклади розв’язку 

задач для кожної теми та комплексні задачі, наведені у додатку, 

забезпечують можливість індивідуальної перевірки знань. 

 

 

 

 

 

Б 17089 

   336 
 

    Твердохлібова, Діна Вікторівна.  

    Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету 

України [Текст] : наук. доп. / Д. В. Твердохлібова ; НАН України, ДУ "Ін-т 

економіки та прогнозування України". - К. : [ДУ "Ін-т економіки та 

прогнозування НАН України"], 2014. - 110 с. : іл., табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

У науковій доповіді викладено методичні засади оцінювання впливу зовнішніх 

корпоративних запозичень на доходи бюджету України, що ґрунтуються на 

податковому обліку господарських операцій, пов’язаних із залученням, 

обслуговуванням, використанням і поверненням таких запозичень. За 2006 р. – ІІ 

кв. 2014 р. розраховано квартальні оцінки впливу на доходи бюджету України операцій із залучення, 

обслуговування і повернення зовнішніх корпоративних запозичень та операцій з імпорту товарів, 

оплачуваних за рахунок коштів цих запозичень. З цією метою використано дані офіційної статистики. 
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     Управління соціально-економічним розвитком країни 

та регіонів: соціальні, економічні та фінансові проблеми 

в умовах глобалізації [Текст] = Управление социально-экономическим 

развитием страны и регионов: социальные, экономические и финансовые 

проблемы в условиях глобализации = Management Socio-Economic Development 

of Country and Regions: Social, Economic and Financial Problems in the Conditions 

of Globalization : [тези] Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та 

молодих вчених, 28 листопада 2014 р. / Дніпропетровська держ. фін. акад., 

Дніпропетровська облдержадмін., Лодзинський ун-т (та ін.). - Д. : [ДДФА], 

2014. - 228 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Алф. покажч.: с. 227. 
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   Прокоф’єва Ю. А., Столпак А .О. Валютний ризик банку: причини виникнення, оцінки та методи 

управління. – С. 178-180. 

 Секція 8. Соціально-гуманітарні проблеми розвитку України і регіонів в          

  умовах глобалізації 

   Федюк В. Ю. Україна в глобалізованому світі. -- С. 196-198. 

 Секція 9. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення  економічного 

      зростання та розвитку  

   Гриценко О. В. Світові тенденції державного фінансового регулювання інноваційного розвитку. 
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