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Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна економіка. Європейський 

Союз і Україна. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства. 
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    Абрамітова, Дар'я Ростиславівна.  

    Науково-методичні засади оцінювання розвитку вітчизняного ринку страхування міжнародного 

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

кредит" / Абрамітова Дар'я Ростиславівна ; НБУ України, ДВНЗ "Укр. акад. банківської справи НБУ". - 

Суми, 2015. - 22 с. 
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   327 
 

    Адигьозалов, Тогрул Аскер Оглу.  

    Еволюція азербайджансько-українських міждержавних відносин [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

розвитку" / Адигьозалов Тогрул Аскер Оглу ; МОН України, КНУ імені Т. Г. Шевченка. - К., 2015. - 21 с. 
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   339 
 

    Артеменко, Анна Вікторівна.  

    Ціннісно-раціональні мегатренди глобального господарства та їх реалізація в інтеграційних 

процесах (на прикладі пострадянських країн) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Артеменко Анна Вікторівна ; 

МОН України, Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2015. - 20 с. 
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   31 
 

    Баровська, Анастасія Валеріївна.  

    Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Текст] : 

аналітична доповідь / [Баровська А. В.] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2014. - 72 

с. : рис., табл. - (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 4). - Бібліогр. у виносках. 

 

Проаналізовано досвід інституційного забезпечення державної комунікативної політики на центральному 

рівні в Норвегії та чотирьох країнах Європейського Союзу – Німеччині, Іспанії, Великої Британії, 

Нідерландах. На схемах відтворено структурні елементи й рівні підпорядкування відповідних інституцій. 

Висвітлено основні нормативно-правові засади державної комунікативної політики цих країн.  

 

 

К 114015 

   35 
 

    Білоконь, Олена Валеріївна.  

    Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%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%90%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BB%20%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%83
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адміністративне право і процес", "Фінансове право", 

"Інформаційне право" / Білоконь Олена Валеріївна ; МВС, Нац. акад. внутрішніх справ. - К., 2015. - 17 с. 

К 114509 

   339 
 

    Бобрижна, Ганна Вікторівна.  

    Удосконалення механізмів реалізації державної митної політики в Україні [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бобрижна Ганна 

Вікторівна ; МОН України, Чорноморський держ. ун-т імені П. Могили. - Миколаїв, 2015. - 20 с. 

 

 

К 115694 

   34 
 

    Бутирський, Андрій Анатолійович.  

    Вирішення господарських спорів в Україні та країнах Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра юридичних наук : спец. 12.00.04 "Господарське право"; "Господарсько-процесуальне 

право" / Бутирський Андрій Анатолійович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приватного права і 

підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака. - К., 2015. - 36 с. 

 

 

К 115624 

   327 
 

    Вишневська-Черкас, Ірина Григорівна.  

    Стратегія стримування та залучення в американсько-китайських відносинах [Текст] : автореф. дис. 

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

глобального розвитку" / Вишневська-Черкас Ірина Григорівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 

2015. - 23 с. 

 

 

 

Р 352664 

   9 
 

    Газін, Володимир Прокопович.  

    Новітня історія країн Європи та Америки на початку XXI ст. [Текст] : 

навч. посіб. / В. П. Газін, С. А. Копилов ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т 

імені Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : [Кам'янець-Подільський нац. ун-

т імені Івана Огієнка], 2015. - 284 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Предм. покажч.: 

с. 278-280. - Імен. покажч.: с. 281-283. 

 

Навчальний посібник    за своїм змістом і тематикою містить багатий 

матеріал,  що відображає події та явища початку XXI ст., які формують 

тенденції і специфічні особливості, притаманні посткомуністичному світу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

К 114174 

   34 
 

    Гапон, Оксана Євгенівна.  

    Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського 

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

"Право соціального забезпечення" / Гапон Оксана Євгенівна ; 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%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%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%D0%BF%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Гетьман, Руслан Анатолійович.  

    Гармонізація національного трудового законодавства у сфері банкрутства підприємства до 

законодавства ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.05 

"Трудове право"; "Право соціального забезпечення" / Гетьман Руслан Анатолійович ; МВС України, 

Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Д., 2015. - 20 с. 

 

К 115646 

   339 
 

    Гречаний, Дмитро Михайлович.  

    Правові основи застосування митного режиму тимчасового ввезення [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Гречаний Дмитро Михайлович ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - К., 2015. - 20 с. 

 

 

 

 

С 20809 

   37  

    

    Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в 

Україні [Текст] : монографія / [А. Ф. Павленко, Н. В. Василькова, Д. О. 

Ільницький та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Павленка, Л. Л. Антонюк ; Державний 

вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Ін-т 

вищої освіти. - К. : КНЕУ, 2014. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 307-333. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Конкурентне лідерство дослідницьких університетів на світовому 

ринку освітніх послуг 

Розділ 2. Національні стратегії становлення та розвитку дослідницьких університетів світового класу 

Розділ 3. Управління навчальним процесом, маркетинговою діяльністю та інтелектуальною власністю 

дослідницьких університетів світового рівня 

Розділ 4. Відкрита освіта в стратегії дослідницьких університетів світового класу 

Розділ 5. Конкурентний потенціал дослідницьких університетів  України 
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    Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки [Текст] : XVIII Міжнар. наук.-практ 

конф. молодих вчених і студ. : тези доп., 25 березня 2015 р. / Дніпропетровський ун-т імені Альфреда 

Нобеля, Каф. міжнар. економіки та економічної теорії. - Д. : [Ун-т Альфреда Нобеля], 2015. - 100 с. : рис., 

табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Збірник містить тези доповідей учасників XVIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих 

вчених і студентів. Молоді науковці з України, Азербайджану, Грузії, Великої Британії, Польщі, Росії та 

інших країн наводять свої оцінки сучасного процесу глобалізації та перспектив світових інтеграційних 

тенденцій. Досліджуються макроекономічні суперечності та шляхи їх вирішення у різних країнах. 

 

 

С 20793 

   339 
 

    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : 

науковий журнал / Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда 

Нобеля]. - (Економічні науки). -  

   Вип. 1 [18]. - Д., 2015. - 256 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Зі змісту: 

 

   Пінчук А. К. Емпіричне дослідження факторів впливу на добробут країн в умовах активації 

інтеграційних процесів. – С. 136-147. 

 

У статті проведено емпіричне дослідження факторів впливу на добробут країн, що об’єднуються. За 

допомогою економетричного моделювання панельних даних визначено економічні, фінансові та монетарні 

фактори, які є статистично вагомими для економічного розвитку України та її потенційних інтеграційних 

партнерів – країн Європейського та Митного союзів. В рамках даного підходу побудовано окремі моделі 

панельних даних, досліджено фіксовані ефекти.   

 

   Шумська С. С. Макроекономічні баланси економічного розвитку: європейська практика. – С. 211-226. 

 

Згідно з європейською процедурою визначення макроекономічних дисбалансів у статті наведено кількісні 

оцінки індикаторів, які підтвердили наявність внутрішніх та зовнішніх дисбалансів в економічному 

розвитку України упродовж 2006-2013рр. Наведено прогнозні оцінки на 2015 рік., які вказують на 

необхідність прийняття програми заходів, спрямованих на відновлення рівноваги, а також впровадження в 

практику європейського механізму спостереження (моніторингу), який спрямовано на виявлення 

потенційних ризиків уже на ранній стадії, щоб запобігти появі негативних макроекономічних дисбалансів у 

подальшому. 

 

 

С 20792 

   339 
 

    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : наук. 

журнал / Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля]. - 

(Економічні науки). -  

   Вип. 2 [17]. - Д., 2014. - 300 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Холод Б. І.,Зборовська О. М. Глобалізація як фактор впливу на процеси логістичного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю. – С. 261-270. 

 

У статті розглянуто сутність логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в 

умовах глобалізації. Визначено рівень глобалізації окремих галузей. Наведено авторську дефініцію терміна 

«логістика зовнішньоекономічної діяльності». Визначено логістичні функції управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Обґрунтовано сутність та особливість міжнародної 

логістичної інфраструктури в процесі глобального міжнародного товаропотоку. 
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    "Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх 

реалізації в Україні", Міжнар. наук.-практ. конф. (2015 ; Харків).  
    Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Європейські стандарти економічного розвитку, 

оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні", [Харків, 26-27 березня 2015 р.] [Текст] / 

Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (Polska), 

Бєлгород. держ. технол. ун-т імені В. Г. Шухова (Російська Федерація) [та ін.]. - Х. : [ХНУМГ], 2015. - 140 с. 

 

Висвітлені актуальні проблеми впровадження передового досвіду у сфері оцінки, землеустрою та кадастру 

з використанням ГІС технологій, обговорення проблем побудови геоінформаційних систем та прикладних 

технологій у землеустрої, в оцінці землі та нерухомого майна. 
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Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. 
    Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН 

України [Текст] : [наук. вид.] / гол. ред. Рафальський О. О. - К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України. 

   Вип. 2 (70) березень-квітень. - К., 2014. - 374 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Розділ 1. Євроінтеграційний  курс України: влада та опозиція. – С. 5-216. 

 

 

Р 352694 

    9 

 

Іржавська, Анжела Петрівна.  

    Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (XVII - початок XXI ст.) [Текст] : навч.-метод. 

посібник / А. П. Іржавська, Т. В. Терещенко ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, ННІ 

історії і філософії, Каф. всесвітьої історії. - Черкаси : [ЧНУ імені Богдана Хмельницького], 2015. - 140 с. : 

табл. - Бібліогр.: с. 98-132. 

 

 

На основі директивних, нормативних, методичних  документів укладено навчально-методичний посібник  з 

дисципліни  «Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (XVII - початок XXI ст.)»  для студентів 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. 

 

 

Р 352673 

    9 
 

    Іржавська, Анжела Петрівна.  

    Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу [Текст] : навч.-метод. посібник / А. П. 

Іржавська, Т. В. Терещенко ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, ННІ історії і філософії, 

Каф. всесвітьої історії. - Черкаси : [ЧНУ імені Богдана Хмельницького], 2015. - 416 с. : табл. - Бібліогр.: с. 

272-277 та с. 286-411. 

 

Мета викладання дисципліни – сформувати у студентів уявлення про цивілізаційний фундамент 

традиційних східних та латиноамериканських суспільств, їх організацію, систему цінностей, пріоритети, 

структури, розібратись в питаннях релігії, культури, менталітету.  
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    Калганова, Олена Анатоліївна.  

    Історія держави і права зарубіжних країн (у визначеннях і схемах) [Текст] : навч. посіб. / О. А. 

Калганова, Т. М. Супрун ; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. - 

Ірпінь : [Вид-во Нац. ун-ту ДПС України], 2014. - 103 с. : табл. - Бібліогр.: с. 99-102. 

 

У навчальному посібнику компактно викладено навчальний матеріал з курсу «Історія держави і права 

зарубіжних країн» у вигляді схем з коротким пояснювальним текстом (визначеннями), який слугуватиме 

доповненням при розкритті відповідних тем. 
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    Калінеску, Тетяна Василівна.  

    Митна безпека [Текст] : підручник / Т. В. Калінеску, О. О. Недобєга, В. С. Альошкін ; Східноукраїнський 

нац. ун-т імені Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ імені Володимира Даля], 2014. - 336 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 318-335. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Митна безпека в системі економічної безпеки держави 

Розділ 2. Принципи забезпечення митної безпеки держави 

митних органів України  

Розділ 3. Модернізація діяльності митних органів  України 

Розділ 4. Боротьба з контрабандою та порушенням  митних правил  

Розділ 5. Ризики, що виникають при здійсненні  митної діяльності 

Розділ 6. Оцінювання та управління митними ризиками 

Розділ7. Митний постаудит зовнішньоекономічної діяльності. 
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   34 
 

    Калмикова, Олександра Сергіївна.  

    Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з ксенофобією і расизмом 

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

Калмикова Олександра Сергіївна ; МОН України, Нац. юридичний ун-т імені Я. Мудрого. - Х., 2015. - 20 с. 
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    Капітоненко, Микола Геннадійович.  

    Силовий фактор у міжнародних відносинах [Текст] : монографія / М. Г. Капітоненко ; Київ. нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ Київський ун-т, 2013. - 304 с. 

 

Висвітлено теоретичні шляхи розуміння сили у світовій політиці та розкрито основні форми і механізми 

дії силового фактора. Розглянуто нові форми силової політики в сучасному світі. Досліджено основні 

форми силових процесів у міжнародних відносинах. 
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   338 
 

    Капрусь, Ольга Володимирівна.  

    Еволюція структури та діяльності Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) у контексті 

сучасних глобалізаційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : 

спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Капрусь Ольга 

Володимирівна ; МОН України, Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. 
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    Кацин, Михайло Юхимович.  

    Європейська економічна міждержавна інтеграція (ХІХ ст. - поч. 30-х рр. ХХ ст.): 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" / Кацин Михайло Юхимович ; МОН 

України, Нац. ун-т "Одес. юридична акад.". - О., 2015. - 24 с. 
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http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C,%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%9A%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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    Квятковська, Олена Володимирівна.  

    Зовнішня політика сприяння розвитку як чинник безпеки США [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

розвитку" / Квятковська Олена Володимирівна ; МОН України, Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - 

Чернівці, 2015. - 20 с. 

 

 

 

 

Б 17127 

   62 

 

"Київський політехнічний інститут", Національний технічний 

університет України. 
    Вісник Національного технічного університету України "Київський 

політехнічний інститут" [Текст] : [збірник наукових праць] / Факультет 

соціології і права. - К. : Політехніка. - (Політологія. Соціологія. Право). -  

   № 4 (20). - К., 2013. - 172 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Білошицький В. І. Цівільно-війскові відносини в країнах НАТО: Історія та 

сучасність. – С. 7-13. 

   Сухова Х. О. Динаміка ставлення до ЄС серед української громадськості. – С. 92-102. 

   Кальченко С. В.  Європейські стандарти оскарження порушень законодавства про вибори. – С. 129-133. 

 

 

Б 17125 

   62 

 

"Київський політехнічний інститут", Національний технічний університет України. 
    Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute" 

: збірник наук. праць. - [К.] : [НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка"]. -  

   № 11. - [К.], 2014. - 614 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Скоробогатова Н. Є. Інноваційно-інвестиційне співробітництво України і ЄС в межах забезпечення 

сталого розвитку. – С. 19-26. 

   Корогодова О. О. Оцінка впливу міжнародної міграції на розвиток економіки України. – С. 47-53. 

   Войтко С. В. Країни групи G-20 за рівнем економіки у координатах сталого розвитку. – С. 54-61. 

   Герасимчук В. Г. Стратегічне партнерство: принципи, інструментарій, ефективність. –  С. 61-66. 

   Горянська Т. В. «Зелена економіка» як чинник розвитку зовнішньоторговельних відносин. – С. 67-71. 

   Гречко А. В. Вплив процесу глобалізації на систему оподаткування як складову інституційного 

середовища.– С. 72-78. 

   Липов В. В. Гетерогенізація СЕЗ і концепція структурно-функціональної інституціональної 

компліментарності. – С. 79-84. 

   Макогон Ю. В., Музиченко Г. Г. Місце міжнародних фінансових центрів у сучасній глобалізованій 

світовій економіці.- С. 85-90. 

   Мілай А. О. Особливості та наслідки проведення грошово-кредитної політики ФРС США в умовах 

світової економічної кризи. – С. 91-96. 

   Радзієвська С. О. Торговельно-економічні зв’язки України з країнами шанхайської організації 

співробітництва. – С. 105-110. 

   Сирочук Н. А. Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського Союзу: фактори впливу. – 

С. 110-118. 

   Шевчук О. А. Динаміка стану зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. – С. 118-

125. 

 

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%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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К 115097 

   35 
 

    Кіян, Олена Вікторівна.  

    Адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : автореф. дис. на 

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

право" / Кіян Олена Вікторівна ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К., 2015. - 16 с. 

 

 

К 114075 

   34 
 

    Коваленко, Сергій Олександрович.  

    Кодифікація інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародному праві [Текст] : 

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

Сергій Олександрович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 18 с. 

 

 

К 113647 

   339 
 

    Козлова, Анна Ігорівна.  

    Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи 

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

міжнародні екон. відносини" / Козлова Анна Ігорівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 

21 с. 

 

 

К 114324 

   37 
 

    Коляда, Тетяна Василівна.  

    Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ - перша 

половина ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Коляда Тетяна Василівна ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені П. Тичини. - Умань, 2015. - 20с. 

 

 

 

 

Р 353038 

    35   

   

    Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки 

держави в умовах євроінтеграції [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., 29-30 квітня 2015 року, Одеса - Черкаси / МВС, Одеський держ. ун-т 

внутрішніх справ, Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького [та ін.]. - 

О. : [ОДУВС], 2015. - 224 с. 

 

Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми управління 

економічною політикою держави та суб’єктів господарської діяльності в 

контексті економічної безпеки.  

 

     

 

 

К 115133 

   336 

 

Кощук, Тетяна Василівна.  

    Податкова політика в контексті стратегії інтеграції України до ЄС [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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%96%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%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
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%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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наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кощук Тетяна Василівна ; М-во 

фінансів України, Держ. науково-навчальна установа "Акад. фінансового упр.". - К., 2015. - 21 с. 

 

 

 

Р 352517 

   339 
 

    Круглашов, Анатолій Миколайович.  

    Теорія та історія європейської інтеграції [Текст] : навч.-метод. комплекс / [уклад. А. М. Круглашов] ; 

Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 100 с. : табл. - Бібліогр.: с. 75-98. 

 

Подано навчально-методичні матеріали для лекційних і семінарських занять, самостійної роботи, питання 

для контролю і самоконтролю, тематику ІНДЗ із навчальної дисципліни « Теорія та історія європейської 

інтеграції». 

 

 

 

К 113682 

   339 
 

    Лещенко, Катерина Андріївна.  

    Екологізація економічного розвитку Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Катерина Андріївна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2015. - 19 с. 

 

 

 

С 20800 

   339 

 

    Лук'яненко, Дмитро Григорович.  

    Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Д. Г. Лук'яненко, А. М. 

Поручник, Я. М. Столярчук ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима 

Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. - 764 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Міжнародна економічна система 

Розділ 2. Міжнародна торгівля та рівновага світового попиту і пропонування 

Розділ 3. Міжнародний рух інвестиційного капіталу і виробнича діяльність 

Розділ 4. Міжнародні кредитно-фінансові відносини в геоекономічному просторі 

Розділ 5. Трансформація світового ринку праці та міжнародні міграційні процеси 

Розділ 6. Валютний механізм функціонування сучасного світового господарства 

Розділ 7. Міжнародні розрахунки та їх відображення в платіжних балансах країн 

Розділ 8. Міжнародна регіональна економічна інтеграція 

Розділ 9. Глобалізація економічного розвитку: тенденції, асиметрії, регулювання 

Лауреати Нобелівської премії з міжнародної економіки. 

 

 

К 113700 

   32 
 

    Майор, Оксана Андріївна.  

    Німецька модель федералізму: політико-інституційні особливості та практика функціонування 

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

процеси" / Майор Оксана Андріївна ; МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 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%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%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%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%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%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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   327 
 

    Матвієнко, Віктор Михайлович.  

    Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність [Текст] : навч. 

посіб. / В. М. Матвієнко, А. П. Сапсай ; Київський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський університет", 2014. - 288 с. 

      

Розкрито концептуально-теоретичні основи розвитку та функціонування 

міжнародних організацій. Здійснено ретроспективний огляд підходів України 

щодо співробітництва з міжнародними багатосторонніми інститутами, а 

також проаналізовано діапазон сучасних концепцій участі України в 

діяльності міжнародних організацій. Розкрито сучасні цілі, практичні 

завдання й основні напрями взаємодії України з міжнародними глобальними та регіональними 

організаціями. 

 

 

К 113734 

   32 
 

    Мишляєв, Тарас Юрійович.  

    Чинники трансформації політичної системи Бельгії [Текст] : автореферат дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політичні інститути та процеси" / Мишляєв Тарас Юрійович ; МОН 

України, Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. 

 

 

К 113741 

   339 
 

    Мороз, Світлана Едуардівна.  

    Формування готовності майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку 

митних послуг [Текст] : автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика професійної освіти" / Мороз Світлана Едуардівна. - Полтава, 2015. - 20 с. 

 

 

 

Р 352843 

   33 

     

    Наукові основи економічного розвитку України та світу [Текст] : 

монографія / [Алексеєнко Л. М., Альошин В. Б., Антоненко І. Я. та ін.] ; за заг. 

ред. Царенко О. В., Коляденко С. В., Ільчука В. П. ; Академія муніципального 

упр. МОН, Вінницький нац. аграр. ун-т, Чернігівський нац. технол. ун-т, 

Державний вищ. навч. заклад" Нац. гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2014. - 340 с. 

 

Досліджено концепції та моделі ефективного управління економічними 

системами на підприємствах, регіональному та національному рівнях, в 

умовах глобалізації. Проаналізовано та вдосконалено наукові основи 

економічного зростання і соціального благополуччя в Україні та країнах світу. 

Здійснено прогнозування розвитку економіки України та світу в перспективі. 

 

 

К 113830 

   339 
 

    Онопко, Марія Олександрівна.  

    Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Онопко Марія Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 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%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%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%9C%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%94%D0%B2,%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%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%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE,%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


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

К 113836 

   339 
 

    Орнат, Михайло Романович.  

    Реформування економіки Китаю в умовах глобальної нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Михайло Романович ; МОН України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2015. - 20 с. 

 

 

К 113842 

   37 
 

    Остапенко, Анна Костянтинівна.  

    Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з міжнародної економіки засобами 

інноваційних технологій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Остапенко Анна Костянтинівна ; МОН України, Черкас. нац. ун-т імені Б. 

Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с. 

 

 

К 115455 

   34 
 

    Панасюк, Сергій Анатолійович.  

    Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування та актуальні проблеми їх імплементації в 

законодавство України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.02 

"Конституційне право"; "Муніципальне право" / Панасюк Сергій Анатолійович ; МОН України, 

Маріупольський держ. ун-т. - Маріуполь, 2015. - 20 с. 

 

 

 

Р 352907 

   339 

 

    Поліщук, Ліна Сергіївна.  

    Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України [Текст] : навч. посіб. / 

Л. С. Поліщук ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ 

"Київський ун-т", 2013. - 272 с. 

 

Висвітлено основні економічні наукові теорії, що пояснюють сутність і 

предмет, підходи та напрями дослідження сучасної економіки, особливості   

трансформаційного переходу економіки України від адміністративної до 

ринкової. Досліджено взаємозв’язок і взаємозалежності внутрішньої та 

зовнішньої економічної політики. 

 

 

Р 352762 

   339 
 

    Полонский, Вячеслав Григорьевич.  

    Международная экономика [Текст] : учебное пособие / [сост.: Полонский 

В. Г., Чамара И. М., Тарануха Е. Н.] ; Национальный транспортный ун-т, 

Каф. "Экономики". - К. : НТУ, 2014. - 195 с. - Библиогр.: с. 164-165. 

 

Из содержания: 

   Раздел 1. Международная экономика и международные экономические 

отношения 

   Раздел 2. Международная торговля в начале третьего тысячелетия 

   Раздел 3. Международное движение факторов производства 

   Раздел 4. Мировая валютно-финансовая система 

   Раздел 5. Национальная экономика в системе мирового хозяйства 

   Раздел 6. Глобализация и экономическое развитие. 

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%80%D0%BD%D0%B0%D1%82,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%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%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%9B%D1%96%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Р 353119 

     339                                               
 

        Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції [Текст] : [навч. посіб.] / [В. І. Чужиков, 

О. Й. Вінська, О. Д. Лук'яненко та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені 

Вадима Гетьмана". - К. : [КНЕУ], 2014. - 219 с. : рис., табл. - (Тренінг "Пвдготовка фахівців з європейської 

інтеграції" №199755-LLP-1-2011-1-UA-AJM-MO за програмою "Lifelong Learning"). 

 

Навчальний посібник являє собою поліструктурну дидактичну модель організації тренінгів з європейської 

інтеграції, що скерована на проведення вступних занять з однойменного курсу. Складається із 17 тем, 

визначення яких дозволяє сформувати цілісну компетенцію  щодо основ функціонування та структурної 

побудови сучасного ЄС. 

 

 

 

 352638 

   34  
     

    Реформування правової системи України в контексті розбудови правової 

держави та євроінтеграції [Текст] : VI Всеукраїнська науково-практична 

конференція : тези доп., 1 квітня 2015 р. / Дніпропетровський ун-т імені 

Альфреда Нобеля, Кафедра права. - Д. : [Ун-т Альфреда Нобеля], 2015. - 260 с. 

 

Збірник містить тези доповідей науковців, молодих вчених та студентів, в 

яких розглянуто питання реформування правової системи України в контексті 

євроінтеграції. 

 

 

Р 353177 

    1 
 

    Свириденко, Денис Борисович.  

    Академічна мобільність: відповідь на виклики глобалізації [Текст] : монографія / Д. Б. Свириденко ; 

Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. - 280 с. 

 

Зі змісту: 

 

   Розділ 1. Прояснення основних понять дослідження та обґрунтування його теоретико-методологічних 

засад 

   Розділ 2. Соціокультурні передумови актуалізації академічної мобільності в добу глобалізації 

   Розділ 3. Феномен академічної мобільності у дискурсі свободи 

   Розділ 4. Академічна мобільність у екзистенціальних вимірах людського буття: підходи та мета 

антропології 

   Розділ 5. Реалізація академічної мобільності в бутті сучасного освітнього простору. 

 

 

 

 

Р 353006 

   339 
 

    Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 

[Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-

професійною програмою магістра зі спец. "Міжнародна економіка" / О. М. 

Ложачевська, В. І. Кончин, М. В. Новикова [та ін.] ; Національний авіаційний 

ун-т. - К. : [НАУ], 2014. - 400 с. 

 

Зі змісту: 

1. Конкуренція в системі ринкової економіки 

2. Регулювання конкуренції на національному й міжнародному рівнях 

3. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації 

4.Сучасні моделі конкурентоспроможності національних економік 

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%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5. Особливості міжнародної конкурентоспроможності регіонів 

6. Конкурентоспроможність галузей у світовому господарстві 

7. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку 

8. Фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства 

9. Аналіз і оцінювання міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 

 

 

К 114401 

   339 
 

    Федяєва, Марія Сергіївна.  

    Розвиток регуляторної політики держави в контексті євроінтеграційних процесів у національній 

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

упр. нац. господарством" / Федяєва Марія Сергіївна ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с. 

 

 

Б 17113 

   338 
 

    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : збірник наукових праць / Науково-дослідний 

економічний інститут Мінекономрозвитку. - К. : [СПД Сердюк В. Л.]. 

   № 1 (164). - К., 2015. - 167 с. : рис., табл. 

 

Зі змісту: 

 

   Аслонова С. К. Національні інтереси України в енергетичній сфері в контексті положень угоди про 

асоціацію. – С. 117-121. 

 

У статті розглянуто сутність категорії національних інтересів, їх класифікацію та перелік національних 

інтересів України в енергетичній сфері. Проаналізовано розвиток національних інтересів в енергетичній 

сфері з огляду на положення Угоди про асоціацію. Визначено, що життєво важливим національним 

інтересом є інтеграція до європейського енергетичного простору, а всі інші є другорядними, які 

забезпечують виконання цього. Виявлено взаємозв’язок та взаємозалежність національних інтересів в 

енергетичній сфері. 

 

 

К 114420 

   63 
 

    Фурдичко, Орест Іванович.  

    Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Фурдичко Орест 

Іванович ; МОН України, Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. - Д., 2015. - 48 с. 

 

 

К 113948 

   332 
 

    Циналєвська, Ірина Антонівна.  

    Інституційне забезпечення активізації зовнішньоекономічних зв'язків регіонів України [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка" / Циналєвська Ірина Антонівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-

екол. досліджень. - О., 2015. - 20 с. 

 

 

К 113951 

   34 
 

    Цірат, Геннадій Артурович.  

    Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного 

процесу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : спец. 12.00.03 "Цивільне право 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%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%A6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%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%A6%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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і цивільний процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / Цірат Геннадій Артурович ; МОН 

України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 39 с. 

 

 

К 113966 

   37 
 

    Чепурна, Мирослава Володимирівна.  

    Основні тенденції гуманітаризації професійної освіти в країнах Західної Європи (Німеччина, Велика 

Британія, Франція) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Чепурна Мирослава Володимирівна ; МОН України, ДВНЗ "Переяслав-

Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 18 с. 

 

 

К 113969 

   32 
 

    Червінка, Ірина Миколаївна.  

    Механізми врегулювання етнополітичних конфліктів у діяльності міжнародних організацій [Текст] : 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Червінка Ірина Миколаївна ; МОН України, Чернів. нац. ун-

т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. 

 

 

К 113970 

   31 
 

    Червінська, Людмила Миколаївна.  

    Міграція як складова сучасного політичного процесу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. політичних наук : [спец.] 23.00.02 "Політичні ін-ти та процеси" / Червінська Людмила Миколаївна ; 

МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 17 с. 

 

 

К 115515 

   339 
 

    Черних, Вероніка Віталіївна.  

    Економічні імперативи локальної кластеризації в країнах Центральної і Східної Європи [Текст] : 

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

екон. відносини" / Черних Вероніка Віталіївна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. 

Гетьмана". - К., 2015. - 20 с. 

 

 

К 114863 

   34 

 

    Чорна, Олена Володимирівна.  

    Гармонізація митного законодавства України до вимог міжнародних стандартів [Текст] : автореф. 

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

"Інформ. право" / Чорна Олена Володимирівна ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 20 с. 

 

 

К 115507 

   37 
 

    Шаповалова, Ольга Віталіївна.  

    Управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти Великої Британії [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шаповалова 

Ольга Віталіївна ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. - Суми, 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%A7%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%BD%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%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=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%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%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%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%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД  
 

Р 352760 

   005 
 

    Вергун, Володимир Антонович.  

    Контролінг у системі міжнародного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький ; 

Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2013. - 319 с. - (Серія 

"Міжнародний бізнес"). - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 

 

Розділ 1. Контролінг у структурі міжнародного менеджменту. – С. 23-69. 

Розділ 2. Інструменти контролінгу у міжнародному бізнесі. – С. 70-171. 

Розділ 3. Об’єкти контролінгу. – С. 172-254. 

Розділ 4. Інформаційна підтримка контролінгу. – С. 255- 258. 

Розділ 5. Інституційне забезпечення контролінгу у міжнародних компаніях. – С. 259-271. 

Розділ 6. Механізм системи контролінгу у компанії. – С. 272-290. 

Додатки. –  С. 291-316. 

 

 

К 114530 

   339 
 

    Єременко, Юлія Олександрівна.  

    Індивідуалізація маркетингу на основі Інтернет-технологій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Юлія Олександрівна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2015. - 19 с. 

 

 

К 115495 

   37 

 

    Клочкова, Тетяна Іванівна.  

    Тенденції розвитку менеджменту ризиків в університетах Великої Британії [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Клочкова 

Тетяна Іванівна ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. - Суми, 2015. - 20 с. 

 

 

 

 

 

Р 352978 

    8 
 

    Мельник, Рита Анатоліївна.  

    Англійська для міжнародного маркетингу [Текст] : навч. посібник для 

студ. вищ. навч. закладів / Р. А. Мельник, Т. В. Свиридюк ; Київський нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2013. - 304 с. 

 

Метою посібника є підвищення рівня володіння англійською мовою фахового 

спрямування, розвиток навичок роботи з фаховими автентичними 

англомовними матеріалами, усного та письмового спілкування у сфері 

міжнародної економічної діяльності. 

 

 

 

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%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%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%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A0%D0%B8%D1%82%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 
 
 

Р 352989 

   339 
     

    Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації [Текст] : матеріали VII Міжнар. 

наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-24 квітня 2015 р.) / Одеська держ. акад. буд-ва та архіт., Каф. менеджменту 

та упр. проектами, Каф. маркетингу. - О. : ОДАБА, 2015. - 138 с. 

 

Зі змісту: 

 

Секція: Процеси професіоналізації маркетингової діяльності 

Секція: Сучасні тенденції глобалізації ринків та розвитку маркетингу 

Секція: Маркетингові дослідження у контексті посилення економічної глобалізації 

Секція: Маркетингові стратегії XXI століття  

Секція: Розвиток комплексу маркетингу та його складових в умовах економічної  

             глобалізації 

Секція: Розвиток інтернет-маркетингу 

Секція: Ефективний маркетинг 

Секція: Ефективний менеджмент 

Секція: Ефективна соціальна політика 

Секція: Проектний менеджмент 

Секція: Інноваційна економіка 

 

 

 

Р 352891 

   658 
     

    Сучасні підходи до управління підприємством [Текст] : збірник наук. праць V Всеукр. наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю, 24 квітня 2014 року / Національний техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", 

Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. менеджменту. - К. ; [Черкаси] : [Видавець Чабаненко Ю. А.], 2014. - 

535 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Р 352890 

   658 
     

    Сучасні підходи до управління підприємством [Текст] : збірник наук. праць VI Всеукр. наук.-практ. 

конф. з міжнар. участю, 23 квітня 2015 року / Національний техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", 

Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. менеджменту. - К. ; [Черкаси] : [Видавець Чабаненко Ю. А.], 2015. - 

544 с. 

 

У збірниках наукових праць учасників V та VI  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні 

підходи до управління підприємством» з міжнародною участю представлено результати науково-

дослідницької роботи з питань теоретичних та  прикладних засад формування та розвитку  

конкурентоспроможності сучасного бізнесу; утворення та взаємозв’язку інноваційних, інформаційних та 

інвестиційних складових сучасних підходів до управління підприємством; макроекономічні аспекти 

управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.  

 

 

 

Р 353209 

   005 
 

    Ткаленко, Світлана Іванівна.  

    Європейський проектний менеджмент. Практикум [Текст] : навч. 

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%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%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 
 
посіб. / С. І. Ткаленко ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. - 193 с. 

 

Зі змісту: 

 

Частина 1. Основні засади європейського проектного менеджменту 

Розділ 1. Методологія та сучасний інструментарій проектного менеджменту 

Розділ 2. Етапи розробки проектів 

Розділ 3. Структура європейського проектного менеджменту: менеджерський підхід 

Частина 2. Основні функції та підсистеми проектного менеджменту 

Розділ 4. Планування проектів 

Розділ 5. Управління вартістю проектів 

Розділ 6. Моніторинг, регулювання та аудит проектів 

Розділ 7. Менеджмент якості проектів 

Розділ 8. Менеджмент людських ресурсів. Мотивація та розвиток менеджерів проекту 

Частина 3. Реалізація європейських проектів 

Розділ 9. Проектний менеджмент ЄБРР 

Розділ 10. Зовнішня допомога ЄС: проекти TWINNIG 

Розділ 11. Менеджмент реалізації програм технічної допомоги 

Розділ 12. Європейські проекти в Україні. 

 

 

 

Р 353219 

   005 
 

    Ткаленко, Світлана Іванівна.  

    Європейський проектний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С. І. 

Ткаленко, Л. П. Петрашко. - К. : КНЕУ, 2014. - 413 с. : рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці розд. - Предм. покажч.: с. 407-409. 

 

У навчальному посібнику висвітлено основні поняття та засади європейського 

проектного менеджменту, розкрито його основні функції і підсистеми. А 

також наведено особливості, механізм реалізації та приклади європейських 

проектів, які реалізуються в ЄС та Україні. 

 

 

Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  

діяльність. Транснаціональні корпорації. Трансфер міжнародних технологій. 

 
 

К 114244 

   34 
 

    Баранов, Олександр Андрійович.  

    Теоретико-методологічні основи правового забезпечення інформаційної сфери України [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : [спец.]: 12.00.07 "Адміністративне право і 

процес"; "Фінансове право"; "Інформаційне право" / Баранов Олександр Андрійович ; МОН України; 

Національний юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого . - Х., 2015. - 40 с. 

 

 

 

Р 352516 

   004 
 

    Данчук, Віктор Дмитрович.  

    Технологія інформаційного пошуку у всесвітній павутині [Текст] : навч. 

посіб. з дисциплін "Комп'ютерні мережі та телекомунікації", "Основи 

інформатики", "Комп'ютерна техніка та програмування" для студентів напрямів 

підготов. "Менеджмент", "Транспортні технології" / [уклад.: В. Д. Данчук, Л. В. 

Осіпа] ; Національний транспортний ун-т, Ін-т економіки та бізнесу на 

транспорті. - К. : [НТУ], 2014. - 108 с. : рис. - Бібліогр.: с. 107. 

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%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%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%91%D0%B0%D1%80%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%90%D0%BD%D0%B4%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%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

У навчальному посібнику викладені принципи роботи пошукових систем у Всесвітній павутині і 

проаналізовані їх можливості. Наведена класифікація пошукових машин та їх рейтинг у користувачів. 

Приведені особливості використання тих пошукових систем, які користуються найбільшою популярністю 

у фахівців та користувачів Internet. 

 

 

С 20792 

   339 
 

    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : наук. 

журнал / Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля]. - 

(Економічні науки). -  

   Вип. 2 [17]. - Д., 2014. - 300 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Лимонова Е. М., Воробйова К. О. Дослідження впливу ТНК на країни базування та приймаючі країни. 

– С. 121-130. 

 

Досліджено роль транснаціональних корпорацій у світовій економіці та проаналізовано позитивні та 

негативні фактори впливу транснаціональних корпорацій на національні економіки країн  їх базування та 

приймаючих країн. 

 

 

К 114232 

   004 
 

    Піпченко, Наталія Олександрівна.  

    Міжнародна інтернет-комунікація як інструмент зовнішньополітичної діяльності [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня д-ра політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем 

та глобального розвитку" / Піпченко Наталія Олександрівна ; МОН, Київський нац. ун-т імені Тараса 

Шевченка. - К., 2015. - 45 с. 

 

 

Б 17201 

   33 

 

Чернігівський державний технологічний університет. 
    Вісник Чернігівського державного технологічного університету [Текст] : науковий збірник. - Чернігів 

: [Черніг. нац. технол. ун-т], 2008 - . - (Серія "Економічні науки"). -  

   № 4(76). - Чернігів, 2014. - 352 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкунці ст. -  

Текст укр. та англ. Дод. тит. арк. англ. 

 

Зі змісту: 

 

Левківський В. М.   Сучасні форми діяльності транснаціональних корпорацій у системі міжнанародних 

відносин. – С. 17-29. 

 

Досліджено сучасні стратегії ТНК. Особливу увагу приділено розкриттю акціонерної форми їх діяльності, 

зокрема транскордонним злиттям  і поглинанням. Обґрунтовано позитивну динаміку обсягів міжнародних 

операцій із придбанням іноземних активів, розширення галузевого  та географічного аспекту в стратегії 

злиття-поглинання. Доведено, що  транснаціональні злиття і поглинання є головним рушієм  у розширенні                                                                       

інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій, зокрема стратегічних альянсів.                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

К 113912 

   339 

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%96%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%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


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

    Якубчик, Олеся Сергіївна.  

    Конкурентні переваги ТНК країн БРІКС на глобальних ринках [Текст] : автореферат дис. на здоб. 

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

Якубчик Олеся Сергіївна ; МОН України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима 

Гетьмана". - К., 2015. - 20 с. 

 

 

 

Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес. Комерція. 
 

 

К 114012 
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    Біда, Маріанна Богданівна.  

    Механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання держав [Текст] : автореф. дис. на 

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

Маріанна Богданівна ; МОН, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. - Л., 2015. - 21 с. 
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   339 
 

    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : 

науковий журнал / Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда 

Нобеля]. - (Економічні науки). -  

   Вип. 1 [18]. - Д., 2015. - 256 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Гармідер Л.  Д.,Орлова А. В. Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції. – С. 58-65. 

 

У статті розглядаються особливості електронної комерції як специфічного виду торгівлі. Зазначено види 

підприємницької діяльності в Інтернеті. Проаналізовано становище інтернет-послуг на ринку України. 

Виділено переваги та проблеми розвитку вітчизняної електронної комерції. 

 

 

С 20792 

   339 
 

    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : наук. 

журнал / Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля]. - 

(Економічні науки). -  

   Вип. 2 [17]. - Д., 2014. - 300 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Татаринов В. С., Татаринов В. В. Европерспективы украинского малого бизнеса. – С.223-231. 

 

Рассмотрен и обобщен опыт развития малого и среднего бизнеса европейских стран, включенных в 

евроинтеграционный процесс. Предложены мероприятия по адаптации украинского малого бизнеса к 

новым условиям в рамках Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. 
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http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
    Зони вільної торгівлі на початку XXI століття [Текст] : монографія / [О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, 

А. П. Румянцев та ін.] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2013. - 

400 с. 

 

   Зі змісту: 

 

Розділ 1. Теорія створення і функціонування зон вільної торгівлі 

Розділ 2. Регіони та країни в сучасних зонах вільної торгівлі. 

Розділ 3. Правова складова розвитку зон вільної торгівлі. 
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    Кутовий, Тарас Вікторович.  

    Міжнародні ринки первинної публічної пропозиції акцій як джерело зовнішнього фінансування 

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

господарство і міжнародні екон. відносини" / Кутовий Тарас Вікторович ; МОН України, КНУ імені Т. 

Шевченка. - К., 2015. - 21 с. 

 

К 114824 
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    Олефіренко, Вікторія Володимирівна.  

    Нетарифне регулювання товарного обміну в глобальній торговельній системі [Текст] : автореф. дис. 

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

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

2015. - 20 с. 
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   338 

 

    Основы предпринимательства и международная 

предпринимательская деятельность [Текст] : учебное пособие для 

изучения курса иностранными гражданами : по требованиям Европейской 

кредитно-трансферной системы (ECTS) / Мазнев Г. Е., Лагода Т. А., Пипина 

Т. Е., Дудник Е. В. ; Минагрополитики, Харьковский нац. техн. ун-т 

сельского хозяйства имени Петра Василенко, Учебно-научный институт 

бизнеса и менеджмента. - Х. : Изд-во "Майдан", 2014 - . 

   Ч. 1. - Х., 2014. - 166 с. 

 

Из содержания: 

 

1. Тематический план дисциплины «Основы предпринимательства  и международная 

предпринимательская деятельность» 

2. Тематический план дисциплины «Основы предпринимательства  и международная 

предпринимательская деятельность» в 8 семестре 

3. Тематический план теоретического лекционного курса 

4. Тематический план проведения практических занятий 

5. Темы для самостоятельного изучения курса «Основы предпринимательства  и международная 

предпринимательская деятельность» 

6. Лекции. 
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    Саєд Суфіан Мохаммад Анкаві  

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%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%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%9E%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%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%A1%D0%B0%D1%94%D0%B4%20%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%96%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4%20%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
    Міжнародне торговельно-економічне співробітництво України з країнами Близького Сходу в 

глобальних умовах розвитку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Саєд Суфіан Мохаммад Анкаві ; МОН України, Харк. 

нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2015. - 21 с. 
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    Солодковська, Ганна Володимирівна.  

    Модернізація торгових політик країн в умовах глобальної економічної лібералізації [Текст] : 

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

екон. відносини" / Солодковська Ганна Володимирівна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. 

Гетьмана". - К., 2015. - 20 с. 
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    Торгівля, комерція, підприємництво [Текст] : зб. наук. пр. / [ред. кол.: 

Апопій В. В., Куцик П. О., Шевчук В. О. ; Львівська комерційна академія]. - Л. : 

ЛКА. 

   Вип. 17. - Л., 2014. - 206 с. : іл., табл. 

 

Зі змісту: 

 

Зелінська О. М., Кравчук О. Я. Формування стратегії конкурентних переваг 

підприємства, що здійснює ЗЕД. – С. 105-107. 

 

 «Для ефективного включення в світовий економічний простір українським 

підприємствам необхідно виробляти таку продукцію, яка буде конкурентоспроможною на зарубіжних 

ринках. Це  може бути досягнуто на основі розробки стратегії  просування національного експорту на 

світовому ринку. Така стратегія повинна полягати не в простому нарощуванні обсягів експорту, а в 

сприянні створенню довгострокових конкурентних переваг і в стабільному розширенні та якісному 

покращенні на основі цих переваг позицій країни на світовому ринку. Для цього необхідно мати чітку 

концепцію економічної політики, яка сприяла б розширенню експорту лише у поєднанні із загальними цілями 

макроекономічної політики». 
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    Фалько, Єліна Артурівна.  

    Розвиток інформатизації міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] : автореф. 

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

відносини" / Фалько Єліна Артурівна ; МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2015. - 21 с. 

 

 

К 114877 

   005 
 

    Шевченко, Тетяна Петрівна.  

    Корпоративна соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі в контексті глобального 

економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Шевченко Тетяна Петрівна ; МОН України, Харк. 

нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2015. - 22 с. 

 

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

 
 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%93%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%A4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

    Формування спільної політики Європейського Союзу у сфері венчурного 

фінансування [Текст] : монографія / О. М. Дюгованець ; ДВНЗ "Ужгородcький 

нац. ун-т". - Ужгород : [ПП"Аутдор-Шарк"], 2014. - 224 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 202-222. 

 

Монографію присвячено дослідженню теоретико-методологічних і 

практичних аспектів формування й реалізації спільної політики у сфері 

венчурного фінансування в країнах ЄС та розробленню практичних 

рекомендацій щодо впровадження європейського досвіду проведення державної 

політики  венчурного фінансування в умовах України. 
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    Легкий, Сергій Володимирович.  

    Управління зовнішнім державним боргом України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Легкий Сергій Володимирович ; МОН України, 

Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 20 с. 
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    Лупенко, Юрій Олексійович.  

    Вітчизняний та зарубіжний досвід земельно-іпотечного кредитування 

[Текст] : аналітичний огляд / Ю .О. Лупенко, П. А. Стецюк, А. В. Войтюк ; 

Національний науковий центр "Ін-т аграрної економіки". - К. : ННЦ "ІАЕ", 

2015. - 66 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 63-64. 

 

Розглянуто питання, пов’язані із створенням вітчизняної системи земельно-

іпотечного кредитування. З урахуванням зарубіжного досвіду та сучасного 

стану запропоновано модель траєкторії розвитку системи іпотечного 

кредитування сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано 

організаційно-методичні рекомендації щодо іпотечного кредитування 

сільськогосподарських підприємств, які включають широкий спектр нормативно-регламентних, 

фінансових, інформаційних та інституційних заходів у їх рекурентній послідовності та допоможуть 

подолати існуючі перешкоди. Зокрема, запропоновано застосовувати інтегральну нормативну систему з 

іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств, яка включає взаємопов’язані стандарти, що 

враховують ціну застави; іпотечний процент заповнення нерухомості, параметри кредиту, відсоток, 

доходи позичальників, ризиковість проектів та часові обмеження. 

 

 

К 115154 
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    Манзюк, Олександр Олександрович.  

    Механізм мінімізації негативного впливу офшорних юрисдикцій на розвиток національної 

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

нац. господарством" / Манзюк Олександр Олександрович ; Центральна спілка споживчих товариств 

України, Львів. комерційна акад. - Л., 2015. - 21 с. 

 

 

К 113756 

   339 

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%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%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
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господарство і міжнар. економічні відносини" / Процун Наталія Михайлівна ; МОН України, Київський нац. 

ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2015. - 21 с. 

 

 

Р 352798 

   657 
 

    Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у 

світовій економіці, міжнар. наук.-прак. конф. (2 ; 2015 ; Ужгород).  
    Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і 

звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", м. Ужгород, 21-22 квітня 
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К 113950 

   339 
 

    Цівина, Маргарита Сергіївна.  
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