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Розділ 1. Зовнішньоекономічна  діяльність.  Міжнародна  економіка.     Європейський  

Союз і Україна.   Міжнародні економічні відносини у системі світового господарювання 
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    33 
 

    Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", наук. конф. професорсько-

викладацького складу і аспірантів навч.-наук. комплексу "Академія" (2015 ; Львів).  
    Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу 

"Академія" "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" [Текст] : 

матеріали конф., 12-13 травня, Львів, 2015 / [редкол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін. ; відп. за вип. 

Семак Б. Б.]. - Л. : [Вид-во Львів. комерц. акад.], 2015. - 408 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  

 

Зі змісту: 
   Вдовичин  І. Я. Інститут суверенної держави і перспективи формування світової держави. – С. 36-38. 

   Ільчук  О. О. Міжнародний досвід регулювання економічного механізму надання соціальних послуг. – С. 

88-89. 

   Флейчук  М. І. Роль України у процесі трансформації світового порядку. – С. 103-105. 

   Полякова  Ю. В. Формування митної політики України.  – С. 108-110. 

   Рутар  Т. С. Розбудова антикорупційних інститутів як важливий фактор європейської економічної 

інтеграції. – С. 163-164. 

   Барна  М. Ю. Шляхи диверсифікації туристичної галузі в умовах євроінтеграції. – С. 171-173. 

   Горецька  Х. В. Європеїзація освітнього простору як процес загальної глобалізації суспільства.  –  С. 372-

373. 
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 Антонюк, Дмитро Анатолійович.  

    Розвиток інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі 

європейської інтеграції [Текст] : [монографія] / Д. А. Антонюк ; ДУ "Ін-т 

регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", Запорізький ін-т 

економіки і інформаційних технологій. - Запоріжжя ; Л. : [ДУ "Ін-т регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"], 2015. - 341 с. : рис., табл. - (Серія 

"Проблеми регіонального розвитку"). - Бібліогр.: с. 302-328. 

 

У монографії досліджуються проблеми розвитку інституціональної інфраструктури 

підприємництва регіонів України в процесі інтеграції до ЄС. Систематизовано та 

узагальнено концепції інфраструктури підприємництва, розкрито поняття 

«інституціональна інфраструктура підприємництва регіону», а також розглянуто процедури та алгоритми її 

формування  і розвитку в умовах інтеграційних процесів. Обґрунтована методологія моделювання 

інституціональної інфраструктури підприємництва, проведено інституціональний аналіз її компонент та 

структурного компоненту, оцінку розвитку за регіонами України. Запропоновано концепцію розвитку 

інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів в процесі євроінтеграції та рекомендовано ключові 

напрями її удосконалення на основі оптимізації трансакційних витрат. 

 

 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%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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   34 
 

    Батура, Сергій Васильович.  

    Теоретико-правові засади виборчих систем України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий 

аналіз [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" / Батура Сергій Васильович ; Відкритий міжнародний  

ун-т розвитку людини "Україна". - К., 2015. - 20 с. 

 

 

Р 353404 

    35 
 

    Безус, Алла Миколаївна.  

    Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності регіону [Текст] : навч. посібник / Безус А. М., 

Шафранова К.В. ; Акад. муніципального упр. - К. : [АМУ], 2015. - 180 с. - Бібліогр.: с. 160-178. 

 

Теоретичний потенціал представленої  наукової  праці  дозволяє оволодіти навичками в процессі вивчення 

концептуальных основ державної регіональної економічної політики України, закономірностей, принципів та 

ролі економічного районування регіональних соціально-економічних систем, у формуванні знань  про 

комплексний економічний розвиток регіонів в умовах ринкового механізму господарювання. 
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   35 
 

    Біленець, Дарія Анатоліївна.  

    Правовий режим зони митного контролю [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних 

наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / Біленець Дарія Анатоліївна ; МОН 

України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2015. - 22 с. 

 

 

К 117392 

   34 
 

    Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна.  

    Концепція уповноваженого економічного оператора в митному законодавстві [Текст] : автореф. дис. на 

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

Білоус-Осінь Тетяна Ігорівна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2015. - 23 с. 

 

 

К 116362 

   327 
 

    Богородецька, Ольга Іванівна.  

    Співробітництво між містами-побратимами України і Польщі у контексті європейської інтеграції  

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Богородецька Ольга Іванівна ; МОН України, Чернівецький нац. 

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

 

 

К 117399 

   34 
 

    Бурма, Сергій Костянтинович.  

    Міжнародно-правова характеристика інституту дружнього врегулювання в Європейському суді з прав 

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

/ Бурма Сергій Костянтинович ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2015. - 20 с. 

 

 

К 116660 

   338 

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%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81,%20%D0%90%D0%BB%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81-%D0%9E%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%8C,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%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%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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    Васюк, Тетяна Валеріївна.  

    Організаційно-економічні механізми активізації зовнішньоекономічної діяльності національного 

підприємства на європейському ринку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Васюк Тетяна Валеріївна ; МОН України, 

Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2015. - 22 с. 
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    Віхрова, Вікторія Станіславівна.  

    Адміністративна відповідальність фізичних та юридичних осіб країн Європейського Союзу в Україні 

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

право"; "Інформ. право" / Віхрова Вікторія Станіславівна ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини 

"Україна". - К., 2015. - 16 с. 
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   658 
 

    Гончар, Ольга Іванівна.  

    Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції 

[Текст] : [монографія] / Гончар О. І. - Хмельницький : [ХНУ], 2015. - 334 с. - 

Бібліогр.: с. 294-317 (325 назв). 

 

Висвітлено теоретичні та науково-методичні засади управління потенціалом 

промислових підприємств в умовах глобалізації економічних процесів. 

 

 

К 116165 

   658 
 

    Гончар, Ольга Іванівна.  

    Управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Гончар Ольга Іванівна ; 

МОН України, Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 40 с. 

 

 

 

 

 

Р 353548 

   327 
     

Горбулін, Володимир Павлович.  

    Україна і Росія: дев'ятий вал чи Китайська стіна [Текст] / В. П. Горбулін, О. С. 

Власюк, С. В. Кононенко ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 

2015. - 64 с. 

 

Розглянуто політико-теоретичні, геополітичні, культурно-історичні й 

зовнішньополітичні аспекти збройного конфлікту на Донбасі. 

 

 

 

 

 

 

 

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%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%D1%96%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%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%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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    Грушко, Мальвіна Валеріївна.  

    Становлення та специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Грушко Мальвіна Валеріївна ; 

МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2015. - 20 с. 

 

 

Р 354185 

   327 
 

    Гуринова, Оксана Николаевна.  

    Македонский вопрос в международных отношениях 1913-1920 гг. [Текст] : монография / О. Н. Гуринова ; 

Харьковский нац. ун-т имени В. Н. Каразина, Центр болгаристики и балканских исследований имени М. Дринова, 

Кафедра новой и новейшей истории. - Х. : [ХНУ имени В. Н. Каразина], 2015. - 304 с. : карты. - Библиогр.: с. 224-

285. 

 

Монография является первым в историографии комплексным исследованием сложных обстоятельств, которые 

изменили политическое содержание и обусловили развитие македонского вопроса в международных отношениях 

1913-1920 годов. 

  

 

К 117415 

   37 
 

    Давиденко, Ганна Віталіївна.  

    Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн 

Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Давиденко Ганна Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. - 

К., 2015. - 40 с. 

 

 

К 116415 

   34 
 

    Денисенко, Сергій Іванович.  

    Міжнародно-правові стандарти спрощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної 

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

/ Денисенко Сергій Іванович ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2015. - 21 с. 

 

 

К 117452 

   339 
 

    Д'яченко, Юрій Юрійович.  

    Розвиток персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Д'яченко 

Юрій Юрійович ; МОН України, Східноукр. нац. ун-т імені В. Даля. - Сєвєродонецьк, 2015. - 38 с. 

 

 

 

Б 17303 

   338 
 

    Економічна та соціальна географія [Текст] : наук. зб. / Київський нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка. - К. : [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка]. 

   Вип. 1 (71). - К., 2015. - 102 с. 

Зі змісту: 

   Балабанов  Г.  Сучасна Україна крізь призму транскордонних потоків 

населення. – С. 10-17. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%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
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%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%93%D0%B0%D0%BD%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
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%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

Розкрито особливості вузького і широкого трактування міграції як просторової мобільності населення. 

Обґрунтовано актуальність проблем транскордонного руху населення для сучасної України. Об’єктом 

дослідження є потоки іноземних громадян і громадян України через державний кордон України. Виявлено 

особливості відомчої статистики Державної прикордонної служби України, обґрунтовано   порядок формування 

інформаційної бази дослідження. Наведено оцінку масштабів, причин і динаміки розвитку в’їзного та виїзного 

потоків населення через державний кордон України. Особливу увагу приділено аналізу географічної структури 

транскордонних потоків населення. Визначено роль окремих ділянок державного кордону в забезпеченні руху 

міжнародних мігрантів. Окреслено перспективи подальших досліджень. 

 

 

Р 354141 

   33 
 

    Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та 

вітчизняний досвід [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2015р., м. Миколаїв / ВНЗ 

"Міжнар. технол. ун-т "Миколаївська політехніка", ДВНЗ "Національний гірничий ун-т", Uniwersytet 

Economiczny we Wroclawiu (Wroclaw, Polska) [та ін.]. - Д. : НГУ, 2015. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

ст. 

Зі змісту: 

   Диха М. В., Литвиненко Т. С. Забезпечення якості продукції в контексті євроінтеграції. – С. 10-14. 

   Хлюстіна В. Ю. Валютний ризик у зовнішньоекономічній діяльності. – С. 22-25. 

   Гелевачук З. Й., Павленко С. В., Черняк Д. І. Оцінка ефективності маркетингових інтернет-комунікацій при 

плануванні рекламної кампанії. – С. 52-55. 

   Васюк Є. А. Вирішення енергетичної кризи по-українськи або як ефективно зробити економіку слабшою. 

– С. 65-67.  

 

 

 

К 115765 

   34 
 

    Кальченко, Сергій Віталійович.  

    Адаптація адміністративного процесуального законодавства України, що регулює порядок вирішення 

справ про виборчі спори, до європейських стандартів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / Кальченко Сергій 

Віталійович ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - К., 2015. - 20 с. 

 

 

 

К 116170 

   327 
 

    Капируля, Михайло Володимирович.  

    Ядерне стримування у постбіполярному світі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних 

наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Капируля Михайло 

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

 

 

 

Р 354142 

   33 
 

    Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-

практ. конф., 7-8 квітня 2015р., м. Запоріжжя / Запорізький нац. техн. ун-т, ДВНЗ "Національний гірничий ун-т", 

Israel Institute of Technology. - Д. : НГУ, 2015. - 144 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Остапенко Т. Г. Вплив нано-економіки на формування міжнародної конкурентоспроможності України. – 

С. 7-10. 

   Гарасим П. М., Лобода Н. О., Гарасим М. П. Лізинг як конкуруючий елемент глобального тренду 

української економіки. – С. 72-74. 

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%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%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%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%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


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

   Тараненко Л. В. Зовнішньоекономічні зв’язки УРСР в 1960-80 роках XX століття. Історія та перспективи. 

– С.133-136. 

   Євтушенко В. А., Свіденська М. С. Використання досвіду європейських країн у формуванні української 

моделі корпоративної соціальної відповідальності . – С.141-144.  

 

 

 

К 116951 

   32 
 

    Круглашова, Вероніка Дмитрівна.  

    Міжнародне спостереження за виборами на пострадянському просторі (Україна, Російська Федерація, 

Республіка Білорусь) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 

"Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Круглашова Вероніка Дмитрівна ; МОН 

України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2015. - 19 с. 

 

 

Р 353295 

   338 
 

    Лук'яненко, Ольга Дмитрівна.  

    Інноваційний імператив конкурентоспроможного розвитку України в європейському економічному 

просторі [Текст] : [наук. вид.] / Лук'яненко Ольга Дмитрівна, Федірко Олександр Анатолійович ; Держ. вищ. 

навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана", Ін-т глобальної економічної політики. - 

К. : КНЕУ, 2013. - 56 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 51-55. 

 

Наукова робота містить найсуттєвіші результати майже десятирічних спільних досліджень авторів, орієнтованих 

на вирішення вкрай актуальної для України проблеми конкурентоспроможного розвитку національної економіки 

у євроінтеграційному контексті, що знайшли відображення у 96 наукових працях. Розглянуто питання розвитку 

національної    конкурентоспроможності   в   умовах   глобалізації,  фактори  інноваційного   прогресу   у 

євроінтеграційному форматі. 

 

 

 

К 116166 

   327 
 

    Маковський, Сергій Олегович.  

    "Європейська регіоналізація" як елемент розбудови системи багаторівневого управління в ЄС [Текст] : 

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

систем та глобального розвитку" / Маковський Сергій Олегович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 

2015. - 22 с. 

 

 

 

 К 116819 

   658 
 

    Мантур-Чубата, Олена Сергіївна.  

    Організаційно-економічний механізм управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності 

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

вами (за видами екон. діяльн.)" / Мантур-Чубата Олена Сергіївна ; МОН України, Хмельницький нац. ун-т. - 

Хмельницький, 2015. - 19 с. 

 

 

К 117579 

   339 
 

    Мельник, Альона Олексіївна.  

    Закономірності та чинники трансформацій світових економічних криз [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Альона Олексіївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 36 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%D0%B0,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%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%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%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%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

    Інтеграційні проекти Російської Федерації на пострадянському просторі [Текст] : монографія / І. М. 

Мельничук ; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. - 400 с. : іл. - 

Бібліогр.: с. 336-392. 

 

У монографії здійснено аналіз інтеграційних проектів Російської Федерації на пострадянському просторі. 

Досліджено особливості формування й основні складові інтеграційної політики Росії на території колишнього 

СРСР, охарактеризовано політичні, військові та економічні інтеграційні проекти, а також альтернативні моделі 

військово-політичної й економічної інтеграції нових незалежних держав на окресленій території, місце і роль у 

них України. 
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    Месхія, Олександр Нодарович.  

    Міжнародно-правові механізми реалізації принципу міжнародного співробітництва в сучасному 

міжнародному праві (на прикладі співробітництва України та Грузії) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Месхія Олександр Нодарович ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. - К., 2015. - 20 с. 
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    Митна справа [Текст] : навч. посіб. / [О. Є. Кузмін, О. Г. Мельник, О. Ю. 

Григор'єв та ін.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2015. - 232 с. : табл. - Бібліогр.: с. 181-183. 

 

Навчальний посібник побудований з урахуванням нового Митного кодексу України, 

в ньому висвітлено основні положення організовування митної справи в Україні. 

Розглянуто в логічній послідовності питання декларування, митного оформлення, 

контролю товарів та інших предметів підчас перетину митного кордону України, а 

також види і порядок нарахування митних платежів. 
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    Міжнародні економічні відносини [Текст] : підручник / [А. П. Голіков, О. А. 

Довгаль, С. В. Беренда та ін.]; за ред. проф. А. П. Голікова, проф. О. А. Довгаль ; 

Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. - 

464 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Сутність та форми прояву міжнародних економічних відносин 

Розділ 2. Міжнародний поділ праці і кооперація виробництва 

Розділ 3. Міжнародна торгівля як провідна форма міжнародних економічних 

відносин 

Розділ 4. Сутність, етапи формування та структура світового ринку товарів і 

послуг 

Розділ 5. Міжнародна виборча інфраструктура та її підсистеми 

Розділ 6. Інтернаціоналізація господарського життя в умовах глобальної трансформації 

Розділ 7. Міжнародна міграція робочої сили 

Розділ 8. Міжнародні валютно-фінансові відносини 

Розділ 9. Суть та функції міжнародних кредитних відносин 

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%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%9C
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%D1%81%D1%85%D1%96%D1%8F,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Розділ 10. Міжнародна інвестиційна діяльність 

Розділ 11. Міжнародний науково-технологічний обмін 

Розділ 12. Інтеграційні процеси та їх вплив на систему міжнародних економічних відносин 

Розділ 13. Національна та міжнародна система регулювання міжнародних економічних відносин. 
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    Музика, Ярослав Іванович.  

    Правовий статус Всесвітньої Митної Організації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Музика Ярослав Іванович ; МОН України, Нац. ун-т 

"Одеська юридична акад.". - О., 2015. - 20 с. 
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   34 
 

    Насіров, Роман Михайлович.  

    Правове регулювання корпоративного податку в Європейському Союзі в контексті гармонізації 

законодавства України з правом ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Насіров Роман Михайлович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - 

К., 2015. - 20 с. 
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    Оврамець, Михайло Анатолійович.  

    Чинники імміграції в політиці Європейського Союзу на початку ХХІ ст. (концептуальний та 

праксеологічний виміри) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 

"Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Оврамець Михайло Анатолійович ; МОН 

України, Чорноморський держ. ун-т імені П. Могили. - Миколаїв, 2015. - 20 с. 
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   34 
 

    Попко, Євген Вікторович.  

    Юридична природа актів Ради Європи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Попко Євген Вікторович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. 

- 20 с. 

 

 

К 117630 

   34 
 

    Попович, Терезія Петрівна.  

    Правові засоби здійснення демократії у державах Центральної Європи: теоретичні та практичні аспекти 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права"; "Історія політичних і правових учень" / Попович Терезія Петрівна ; МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. 

Франка. - Л., 2015. - 20 с. 
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    Приходько, Ірина Валеріївна.  

    Політико-економічні бар'єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. 

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

Ірина Валеріївна ; МОН, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. - Л., 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%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%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%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%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%9E%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%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%BF%D0%BA%D0%BE,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%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%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%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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    37 
 

    Прохор, Ірина Петрівна.  

    Тенденції в управлінні приватною вищою освітою України в умовах європейської інтеграції [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Прохор 

Ірина Петрівна ; ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. - К., 2015. - 20 с. 
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   338 
 

    Пугачов, Володимир Миколайович.  

    Економічний механізм забезпечення продовольчої безпеки в умовах міжнародної інтеграції України 

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

господарством" / Пугачов Володимир Миколайович ; МОН України, Нац. ун-т харчових технологій. - К., 2015. - 

20 с. 

 

 

 

Р 354149 

   339 
 

    Регіоналізм та інтеграція [Текст] : науковий щорічник / Чернівецький нац. ун-т 

імені Юрія Федьковича, Науково-дослідницький ін-т європейської інтеграції та 

регіональних досліджень. - Чернівці : ЧНУ, 2014 - . 

   Вип. 1. - Чернівці, 2014. - 312 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Європейські інтеграційні процеси 

Круглашов А.Європейські студії в Україні: загальні тенденції та локальний 

досвід. – С. 23-37. 

Ротар Н.  Еволюція стратегії відносин Росії та Європейського Союзу. – С. 38-49. 

Бурдяк В. Болгарія в ЄС: формування нових партнерських відносин. – С. 50-64. 

Стегару Кодрін-Б. Фактори, які вплинули на формування демократії у середовищі Європи націй. – С. 65-76. 

Мінєнкова Н. Люстрація в Польщі у контексті процесів системної трансформації в країні. – С. 77-87. 

Притикіна О., Христенко О. Розширення ЄС на сучасному етапі: стан процесу й деякі економічні наслідки 

для країн-кандидатів на вступ. – С. 88-97. 

Сліпецька Ю. Від Європи держав до Європи регіонів: трансформація ідеї державного суверенітету. – С. 987-

107. 

Криворучко Н. Методика координації співпраці з ЄС: перспективи та застосування. – С. 108-119. 

Розділ  2.  Політичні процеси на пострадянському просторі 

Мельничук І. Інтеграційні процеси Російської Федерації на пострадянському просторі ( кінець XX – початок  

XXIст.). – С. 120-130. 

Лисюк А. Політична культура сучасної Білорусі: основні параметри та тенденції. – С. 131-144. 

Недокус І. Реформа адміністративно-територіального устрою Республіки Білорусь.: огляд науково-

практичних розробок та пропозицій. – С. 145-155. 

Гапоненко В. Суперечності демократичної модернізації політичних інститутів пострадянських держав. – С. 

156-164. 

Цікул І. Проблеми становлення та реформування парламентаризму в Російській Федерації. – С. 165-203. 

Молочко П. Особливості взаємозв’язку виборчої та партійної системи в Росії у 1993-2007 рр. – С. 175-203. 

Гербут Н. Перспективи забезпечення гендерної рівності у представницьких органах влади України. – С. 

204-214. 

Розділ 3. Проблеми етнополітології 

Колесников О. Етнічний чинник у виборчому процесі України: політико-технологічний аспект. – С. 211-227. 

Гросу Р. Конструктивістський підхід до поняття «арабський світ» з історичної, політичної, географічної та 

культурної точки зору. – С. 228-239. 

   Розділ 4. Сучасні українсько-білоруські відносини: політичні, економічні то соціально-гуманітарні 

аспекти співробітництва 

Ватиль В. Євразійство і самоідентифікація Білорусі. – С. 240- 245. 

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%BE%D1%80,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%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%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%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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Вівчар І. Ідея «слов’янського трикутника» та процеси регіональної інтеграції на пострадянському просторі. 

– С. 246- 252. 

Байда. Н. Українсько-білоруські взаємини: 20 років діалогу. – С. 253-258. 

Недокус І. Проблеми формування та функціонування українсько-білоруського кордону. – С. 259-262. 

Котская Ю. Регіони на замку: малий прикордонний рух з Білоруссю. – С. 266- 274. 

Лисюк А. Політичні еліти Білорусі та України в умовах посттоталітарного транзиту: спроба порівняльного 

аналізу. – С. 266-273. 

Омельяненко В. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України та Білорусі в інноваційній 

сфері. – С. 274-283. 

Санжаревський О. Прикордонні війська Республіки Білорусь в системі забезпечення національної безпеки 

держави на рубежі XX – XXIст. (за матеріалами зовнішньополітичних архівів України та Росії). – С. 283-

288. 

Юрчак Д. Проблема Чорнобиля в білорусько-українських відносинах. – С. 289- 293. 

Павлова Д. Модель недержавних інститутів політичних досліджень як прикладний модус політичної науки 

Білорусі. – С. 294- 297. 

Круглашов А. Україна в дзеркалі вивчення білоруської зовнішньої політики. – С.298-302. 

 

 

 

 

Р 353615 

   3 

    

    Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов'язання України перед ЄС 

[Текст] : ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на ринку 

праці та в проф. діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості / [упор. О. О. 

Уварова] ; [Центр ресурсоефективного та чистого виробництва]. - [Х.] : [НТМТ], 

[2015]. - 149 с. - Бібліогр.: с. 145-148 та у виносках. -   

Упор. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

У виданні наводяться директиви Європейського Союзу з питань забезпечення 

гендерної рівності та рівних можливостей чоловіків та жінок у сфері зайнятості, 

перекладені українською мовою. 

 

 

 

Р 353428 

   656 
     

    Розвиток економічних взаємовідносин в світовому транспортному комплексі 

[Текст] : монографія / [Котлубай О. М., Познанська І. В., Дебель С. І. та ін. ; за ред. 

Котлубай О. М.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень. - О. : [ІПРЕЕД НАН України], 2013. - 286 с. : рис. - Бібліогр.: с. 279-285. 

 

Розглядаються економічні відносини як основний важіль у міжнародному розподілі 

праці в світовому транспортному комплексі. Визначаються основні проблеми 

створення інституційних основ функціонування світового транспортного комплексу. 

Оцінюються перспективи участі України у світовій транспортній системі та 

залучення її транспортного потенціалу. Розкрито методологічні підходи до 

формування та розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів та 

формування нових економічних відносин у портовій системі. Обґрунтовано 

методологічні основи лібералізації ціноутворення у транспортному комплексі країни 

та перспективи і шляхи вирішення цих питань. 

 

 

 

Р 353747 

   327 
 

    Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи [Текст] : позиції експертів, громадян / 

Konrad Adenauer Stiftung ; [гол. ред. Людмила Шангіна]. - К. : [Заповіт], 2015. - 56 с. : граф., фот. - (Бібліотека 

Центру Разумкова). 



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

 

У виданні містяться тези виступів учасників круглого столу – представників України, країн ЄС і Росії. Під час 

дискусії обговорювались політичні, воєнні, економічні, енергетичні аспекти російсько-українського конфлікту, 

висловлювалися прогнози подальшого розвитку подій, пропозиції із врегулювання ситуації на Сході України. 

Окремі думки та оцінки, висловлені на круглому столі, й зараз залишаються досить актуальними і слушними, з 

огляду на динаміку подій на Донбасі. 

 

 

 

К 116235 

   34 
 

    Саленко, Ольга Василівна.  

    Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами [Текст] 

: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій"; "Прокуратура та 

адвокатура" / Саленко Ольга Василівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 20 с. 

 

 

 

 

 

Р 353591 

   339 
 

    Світова економіка [Текст] : підручник / [А. П. Голіков, О. А. Довгаль, С. В. 

Беренда та ін.] ; за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. 

Каразіна. - Х. : ХНУ, 2015. - 266 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

У підручнику в логічній послідовності розкриваються сучасний зміст та основні 

структурні характеристики світової економіки, аналізуються тенденції та перспективи 

розвитку національних економік в умовах інтернаціоналізації господарської 

діяльності. 

 

 

К 117643 

   34 
 

    Святошнюк, Арина Леонідівна.  

    Інститут розірвання порушеного договору у цивільному праві України та країн Європейського Союзу 

(порівняльно-правовий аналіз) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / Святошнюк 

Арина Леонідівна ; Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - К., 2015. - 19 с. 

 

 

К 117635 

   34 
 

    Сирко, Мар'яна Василівна.  

    Цивільний кодекс Франції 1804 року та його вплив на цивільне законодавство країн Європи (на 

прикладі Польщі та Румунії) [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" / Сирко Мар'яна Василівна ; 

МОН України, Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 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%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%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


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

Р 353790 

   34 

 

    Ситуація в Україні в контексті міжнародного права, міжнар. наук. круглий 

стіл (2014 ; Київ).  

    Збірник матеріалів міжнародного наукового круглого столу "Ситуація в 

Україні в контексті міжнародного права", Київ, Україна, 10-11 червня 2014 р. 
[Text] = Situation in Ukraine in the prospective of International Law : [наук. вид.] / 

Представництво Польської академії наук в Україні, Європейський ун-т. - [К.] : 

Вид-во Європ. ун-ту, 2014. - 132 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

До збірника увійшли матеріали міжнародного наукового круглого столу, який 

відбувся на базі Європейського університету за фінансової підтримки 

Представництва у м. Києві Польської академії наук.  

   Розкриті питання непорушності державного суверенітету та територіальної 

цілісності як цивілізаційного вибору країн світу, виконання міжнародних конвенцій під час політичної кризи, 

захисту прав людини в період збройних конфліктів, роль права та відповідальність неурядових громадських 

організацій, а також використання збройних сил та мас-медіа під час конфліктів з точки зору міжнародного 

права. Проаналізовано безпекову, соціальну та правову складові інформаційних війн. 

 

 

К 116589 

   34 
 

    Смирнова, Ксенія Володимирівна.  

    Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі (новітні тенденції розвитку) [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Смирнова Ксенія 

Володимирівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 40 с. 

 

    

   К 116322 

       34 
 

    Сорока, Олена Олександрівна.  

    Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія"; 

"Кримінально-виконавче право" / Сорока Олена Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. 

- 18 с. 

 

 

 

Р 354144 

   339 
     

    Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні 

ефектів інтеграції України до ЄС [Текст] : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. 

конф., 25-27 вересня 2015 р., Хмельницький - Львів / Хмельницький нац. ун-т, 

Європейський ун-т м. Київ, Каліфорнійський ун-т м. Берклі (США) [та ін.]. - Л. ; 

Хмельницький : [ХНУ], [2015]. - 235 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Висвітлені питання теорії економічних відносин в системі глобалізації 

світогоподарських зв’язків, формування міжнародного бізнесу в Україні, механізмів 

забезпечення економічної безпеки підприємств, управління та розвитку їх 

економічного потенціалу, підвищення якості та конкурентоспроможності людського 

потенціалу України в аспекті євроінтеграційного розвитку. 

 

Зі змісту: 

Секція 1. Підвищення якості та конкурентоспроможності людського потенціалу України в складі 

євроінтеграційного розвитку 
Секція 2. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків 

Секція 3. Соціальна політика держави у підвищенні трудового потенціалу виробничих систем 

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%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0,%20%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%20%282014;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0,%20%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB%20%282014;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%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%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%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 
 

Секція 4. Формування ефективного міжнародного бізнесу в Україні за сучасних умов господарювання 

виробничих систем 

Секція 5. Формування та реалізація механізмів інноваційного та інвестиційного розвитку України на 

шляху до ЄС 

Секція 6. Механізми забезпечення економічної безпеки промислових підприємств та управління ризиками 

в розвитку інноваційних процесів 

Секція 8. Децентралізація та реформи державного управління у досягненні європейських стандартів життя 

та економічного розвитку 

Секція 9. Стратегічні індикатори успіху у підвищенні ефективності соціально-економічної системи 

розвитку України. 

 

 

К 117689 

   339 
 

    Стежко, Надія Володимирівна.  

    Імперативи вирішення глобальної продовольчої проблеми в умовах асиметричності світового розвитку 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 

екон. відносини" / Стежко Надія Володимирівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 37 с. 

 

 

С 20825 

   339 
     

    Стратегія економічного зростання Європейського Сююзу [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закладів / 

[Бажал Ю. М., Бураковський І. В., Григор'єв Г. С. та ін]. ; за ред. Ю. М. Бажала ; Центр імені Жана Моне з європ. 

студій, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. екон. теорії. - К. : Пульсари, 2013. - 280 с. : табл. - (Lifelong 

Learning Programme). - Бібліогр. наприкінці розд. 

Зі змісту: 

1. Концептуальні засади і зміст стратегії економічного зростання європейського союзу в XXI столітті 

2. Розвиток інтеграційних процесів у ЄС як відображення європейської політекономічної думки 

3. Інноваційний Союз та промислова інноваційна політика Європейського Союзу 

4. Створення нових робочих місць і кваліфікацій, країни ЄС у сучасному міжнародному поділі праці 

5. Стратегія та ініціативи ЄС у сфері зайнятості та мобільності трудових ресурсів 

6. Торговельна політика ЄС – виклики глобалізації, сучасні тенденції, національні особливості 

7. Створення зони вільної торгівлі України з ЄС як фактор спільного економічного зростання 

8. «Ресурсоефективна Європа»: подолання негативних наслідків зміни клімату, підвищення енергетичної 

безпеки 

9. Європейська платформа проти бідності та шляхи адаптації соціальної політики до європейських 

стандартів 

10. Забезпечення соціальної згуртованості та корпоративної відповідальності як чинник                 

європейського економічного зростання 

Додаток: Europe 2020: A strategy for smurt, sustainable and inclusive growth. 

 

 

Р 354179 

   339 

     

    Стратегія проведення конституційної реформи в умовах інтеграції України до ЄС [Текст] : збірник наук. 

ст. та тез повідомлень за матеріалами наук.-практ. конф., м. Харків, 20 травня 2015 р. / НАПрН України, НДІ 

держ. буд-ва та місцевого самоврядування, Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. - Х. : [НДІ держ. 

буд-ва та місцевого самоврядування], 2015. - 75 с. - Бібліогр. у виносках. 

 

У збірнику подається стислий виклад доповідей і повідомлень науковців і викладачів наукових та освітніх 

закладів на науково-практичній конференції «Стратегія проведення конституційної реформи в умовах інтеграції 

України до ЄС», яку було організовано Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого 

самоврядування спільно з  Національною академією правових наук України та Національним юридичним 

університетом імені Ярослава Мудрого. 

 

 

 

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%B6%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%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


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

С 20840 

   327 
     

    Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів 

глобалізації [Текст] : монографія / [Кудряченко А. І., Білоножко Є. П., Бульвінський А. Г. 

та ін] ; наук. ред.: А. І. Кудряченко, Т. О. Метельова ; Держ. установа " Інститут всесвітньої 

історії НАН України". - К. : Фенікс, 2014. - 442 с. - Бібліогр. с: 438-439. 

 

Зі змісту: 

Частина 1. Концептуальні засади екстраполяції європейських цінностей на   

                   політико-культурний простір 

Частина 2. Європейські політичні цінності в країнах світу 

Частина 3. Культурно-цівілізаційні цінності в епоху глобалізації 

Частина 4. Концепт мультикультуралізму та практика пошуку соціальної  

                                                                 рівноваги. 

 

 

 

Р 353452 
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    Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації 

[Текст] : колективна монографія / [Є. М. Воробйов, Салах Гасім, А. П. Голіков та 

ін.]; за ред. проф. А. П. Голікова, проф. О. А. Довгаль ; Харківський нац. ун-т імені 

В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. - 316 с. : рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. 

 

У колективній монографії автори дали своє бачення теоретичних та практичних 

аспектів нових процесів і тенденцій трансформації міжнародних економічних 

відносин в епоху глобалізації, які справляють і в найближчі десятиліття будуть 

справляти все більший вплив на всю світову економіку. Основну увагу 

зосереджено на аналізі сучасного стану та перспективи участі України в 

міжнародних економічних відносинах. 

 

 

 

Р 353290 

   34 
 

    Трихліб, Крістіна Олексіївна.  

    Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення 

загальноправової термінології [Текст] : монографія / К. О. Трихліб ; Національна 

юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2015. - 224 с. - 

Бібліогр.: с. 186-222. 

 

У монографії висвітлено сутність, роль та місце загальноправової термінології у 

процесі гармонізації законодавства України і законодавства Європейського Союзу. 

Аналізуються різні поняття, які застосовуються для характеристики правової 

інтеграції. Комплексно досліджуються питання формування та розвитку, тлумачення 

й співвідношення вітчизняної загальноправової термінології, насамперед таких термінів, як «право», «закон», 

«верховенство права», «правова держава», «права людини», крізь призму європейського праворозуміння. 

 

 

К 115870 

   331 
 

    Уварова, Ірина Сергіївна.  

    Особливості розвитку процесів міжнародної міграції в Україні у контексті її євроінтеграційних 

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

і міжнародні екон. відносини" / Уварова Ірина Сергіївна ; МОН України, Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 

2015. - 20 с. 

 

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%A2%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1,%20%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%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


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

С 20842 

   9  
 

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

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

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

   Вип. 15 : Присвячується 75-річчю Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. - Т., 2015. - 343 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

-  Паралел. тит. арк. англ. мовою. 

  

Міжнародний збірник наукових праць присвячений 75-річчю Тернопільського 

національного педагогічного університету ім.  В. Гнатюка як невід’ємної частини 

національної і світової освітньої, наукової та культурної спадщини. У ньому 

представлені дослідження до 70-ліття ООН, висвітлюється місце України в 

міжнародних відносинах на сучасному етапі, її співпраця із зарубіжними країнами у континуумі європейсько-

атлантичної інтеграції. 

 

 

Р 353958 

   15 
     

    Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності [Текст] : навч. посіб. / [Т. С. Смовженко, Т. 

І. Компанієць, З. Е. Скринник та ін.] ; за ред. Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник ; Ун-т банківської справи НБУ (м. 

Київ), Міжнародна асоціація ун-тів GSMB (м. Барселона, Іспанія). - К. : УБС НБУ, 2015. - 610 с. : рис. - Бібліогр.: 

с. 604-607. 

 

Пропонований навчальний посібник – це важливий результат міжнародного освітнього проекту, над яким 

сьогодні працюють вчені України (м. Київ) спільно з Міжнародною асоціацією університетів GSM Barselona. 

 

 

 

Р 353835 

    35 

 

    Хаустова, Вікторія Євгенівна.  

    Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної безпеки України [Текст] = 

Assessment and Diagnostics of Foreign Economic Security of Ukraine : монографія / 

Хаустова В. Є., Григорова-Беренда Л. І. - Х. : ВД "Інжек", 2013. - 194 с. 

 

Зі змісту: 

1. Аналіз та державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні 

2. Теоретичні аспекти оцінки зовнішньоекономічної діяльності 

3. Методичні положення з діагностики проблем зовнішньоекономічної  

                                                             безпеки країни. 

 

К 116616 

   339 
 

    Цапко-Піддубна, Ольга Іванівна.  

    Механізми досягнення енергоефективності економіки країн Центральної та Східної Європи в умовах 

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

господарство і міжнародні екон. відносини" / Цапко-Піддубна Ольна Іванівна ; 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%A5%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%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%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%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 
 

Р 353582 

   34 
 

    Чернявська, Т. І.  

    Історія держави та права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. (практикум) / 

Т. І. Чернявська, Г. О. Фрейман ; Київський університет права. - К. : Кондор, 2014. - 

400 с. : табл. - Бібліогр.: с. 396-398. 

 

Зі змісту: 

Модуль 1. Історія держави та права країн Стародавнього світу 

  Тема 1. Історія держави та права як наука і навчальна дисципліна 

  Тема 2. Держава та право країн Стародавнього Сходу 

  Тема 3. Держава та право країн Античного світу 

   Модуль 2. Історія держави та права Середньовіччя 

  Тема 1. Історія держави та права франків 

  Тема 2. Феодальна держава та право країн Західної Європи 

Модуль 3. Історія держави та права Нового часу 

  Тема 1. Держава та право у Західній Європі та США (XVIII- початку  XX  ст.) 

Модуль 4. Держава та право Новітнього часу 

  Тема 1.Німеччина новітнього періоду 

  Тема 2. Франція новітнього періоду 

  Тема 3. Великобританія новітнього періоду 

  Тема 4. США новітнього періоду 

  Тема 5. Виникнення і розвиток незалежних держав у Центральній та Східній Європі 

  Тема 6. Радянська держава і право. 

 

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
 

Р 354141 

   33 
     

    Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та 

вітчизняний досвід [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2015р., м. Миколаїв / ВНЗ 

"Міжнар. технол. ун-т "Миколаївська політехніка", ДВНЗ "Національний гірничий ун-т", Uniwersytet 

Economiczny we Wroclawiu (Wroclaw, Polska) [та ін.]. - Д. : НГУ, 2015. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

ст. 

Зі змісту: 

Гелевачук З. Й., Павленко С. В., Черняк Д. І. Оцінка ефективності маркетингових інтернет-комунікацій при 

плануванні рекламної кампанії. – С. 52-55. 

 

 

 

 

Р 354275 

   336 
 

    Калінеску, Тетяна Василівна.  

    Митний менеджмент [Текст] : [підручник] / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. 

М. Антіпов ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : 

[Вид-во СНУ імені Володимира Даля], 2015. - 372 с. 

 

У підручнику визначено сутність митного менеджменту, стратегічні аспекти 

управління митною справою. 

 

 

 

 

 

 

 

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%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%86.
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%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,%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


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

К 116245 

   004 
 

    Швиденко, Ольга Михайлівна.  

    Формування системи інтернет-маркетингу в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. 

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

Швиденко Ольга Михайлівна ; МОН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 

21 с. 

 

 

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

Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій 
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    Гребенніков, В. О.  

    Інфокомунікації України: стратегія і тактика розвитку з урахуванням 

макроекономічних аспектів [Текст] : монографія / В. О. Гребенніков, В. В. Хиленко. - 

К. : [Видавничий центр Держ. ун-ту телекомунікацій], 2014. - 277 с. - Бібліогр. 

наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Макроекономічний аналіз історії розвитку інфокомунікацій України 

Розділ 2. Аналітично-прогнозне оцінювання стану інфокомунікаційної сфери 

                України 

                                              Розділ 3. Деталізація стану і завдань розвитку інфокомунікацій 

                                              Розділ 4. Оптимізація формування державної політики розвитку інфокомунікації  

                                                              України та її макроекономічне значення. 
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    Довгий, Станіслав Олексійович.  

    Електронний парламент – рушійна сила у формуванні інформаційного суспільства [Текст] : наукове 

видання / О. О. Сидоренко, К. Д. Гуляєв. - К. : "Логос", 2014. - 90 с. : ил., табл. 

 

Представлено інформацію щодо впровадження електронного парламенту в Україні, описуються основні 

проблеми, цілі, завдання та напрямки інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України. 

Наводиться аналіз нормативних документів, які надають юридичні підстави для автоматизації інформаційно-

організаційних процесів у діяльності депутатського корпусу. 
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    Дубов, Дмитро Володимирович.  

    Інформаційний суверенітет у сучасному цифровому просторі: висновки для України [Текст] : аналітична 

доповідь / [Д. В. Дубов, М. А. Ожеван] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2014. - 43 с. : 

рис., табл. - (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 5). - Бібліогр.: с. 40-42. 

 

Зі змісту: 

1.  Еволюція концепту «державний суверенітет» та передумови формування поняття «цифровий 

суверенітет» 

2. Цифровий складник інформаційного суверенітету держави: теоретичні підходи до розуміння ключових 

ідеологем 

3. Питання цифрового суверенітету та кібермогутності в сучасному світі: світові підходи та практики, 

основні суперечності та способи їх розв’язання 

4. Проблеми нормативно-правового визначення цифрового суверенітету в Україні 

5. Забезпечення Україною інформаційного суверенітету в сучасному світі: від ілюзії до реальності. 

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%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9E.
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%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


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    Інформація, комунікація, суспільство, Міжнар. наук. конф (4 ; 2015 ; Львів / Славське).  

    Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції "Інформація, комунікація, суспільство", ІКС-2015, 20-

23 травня, 2015, Україна, Львів - Славське [Текст] : [збірник] / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. соц. 

комунікацій та інформ. діяльності. - Л. ; Славське : [Вид-во Львів. політехніки], 2015. - 268 с. : рис. - Бібліогр. в 

кінці ст. - Авт. покажч. : с. 264-265. 

Розділи збірника: 

 Безпека інформаційного простору держави 

 Інформаційні та комунікаційні технології в Internet  та World Wide Web 

 Психологічна та педагогічна компоненти документно-інформаційної діяльності 

 Соціальні комунікації 

 Електронна  демократія та електронне урядування 

 Лінгвістичні технології інформаційної діяльності 

 Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального опрацювання даних 

 Документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних і наукових 

 досліджень   

 Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах інформаційного суспільства 

 Технологічні аспекти інформаційної діяльності та соціальних комунікацій. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія "Філософія"). 

   № 27 (1136). - Х., 2015. - 140 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 
Кальницкий Э. А. Технологии в информационном обществе: от Г. Маклюэна к А. Финбергу. – С. 118 -127. 

 

Глобальное информационное общество формируется технологиями. Информационное пространство 

превращается сегодня в специфическую реальность, и чем более усложняются технологии, тем более многомерна 

и специфична реальность, формируемая ими. Распространение новых информационных технологий охватывает 

широкий спектр различных тенденций. Эти тенденции можно охарактеризовать в рамках глобализации, которая 

становится одним из самых актуальных понятий современной академической дискуссии. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : зб. наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія: 

"Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства"). -  

   № 23 (1066). - Х., 2014. - 196 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Архієреєв  С. І., Дерід І. О. Економічна сутність трансферу технологій і його місце в міжнародному бізнесі. – 

С. 7-16. 

 

У статті проаналізовані існуючі погляди на трансфер технологій як економічне явище, розкрито власне розуміння 

сутності трансферу технологій, засноване на вивченні вітчизняних та зарубіжних досліджень та останніх світових 

тенденцій. Розглянуто основні види трансакцій із трансферу технологій. Наводяться статистичні дані про обсяги 

трансферу технологій в міжнародному бізнесі. Проаналізовано значення трансферту технологій в умовах 

глобалізації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F,%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,%20%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%284;%202015;%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%2F%20%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%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
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%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%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


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

    Янчев, Андрій Володимирович.  

    Електронне документування: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / А. 

В. Янчев ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : ХДУХТ, 2015. - 361 с. : табл., 

рис. 

 

Монографія присвячена моделюванню ефективної системи електронного документування 

бізнес-процесів суб’єктів  господарювання на базі такої моделі інфраструктури баз даних 

для цілей формування інформаційно-аналітичного забезпечення всіх рівнів управління. 

Поглиблено теоретичні основи облікового процесу в інформаційній економіці та 

соціально-економічні засади організації праці персоналу облікових служб. Досліджено 

діалектику розуміння документу як семантичної основи процесу документування. 

Запропоновано науково обґрунтовану класифікацію документів, що задовольняє вимогам 

системи електронного документообігу.   

   Розроблено рекомендації щодо електронного  документування окремих бізнес-процесів 

господарської діяльності. Запропоновано концептуальну модель глобального документообігу в   Україні.     

 

 

Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес, комерція. 

Світова організація торгівлі (СОТ). Світовий ринок товарів та послуг. Зони вільної 

торгівлі 
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    Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", наук. конф. професорсько-

викладацького складу і аспірантів навч.-наук. комплексу "Академія" (2015 ; Львів).  

    Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу 

"Академія" "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" [Текст] : 

матеріали конф., 12-13 травня, Львів, 2015 / [редкол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін. ; відп. за вип. 

Семак Б. Б.]. - Л. : [Вид-во Львів. комерц. акад.], 2015. - 408 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Бойчук  І. В. Маркетингові можливості інтернету в організації електронної торгівлі. – С.  25-27. 

Сокульський В. М. Інтернет-розрахунки в електронній торгівлі в умовах фінансово-економічної кризи.  – С. 

62-63.   

Котуха, О. С. Дячок С. І.  Колізійні норми в міжнародному договорі купівлі-продажу.  – С. 201-202.  
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    Аналіз поточної кон'юнктури і прогноз ринків тваринницької продукції в 

Україні та світі [Текст] : монографія / [О. М. Шпичак, О. В. Боднар, С. О. Пашко та 

ін.] ; за ред. О. М. Шпичака ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки". - К. : ННЦ 

"ІАЕ", 2015. - 390 с. : рис., табл. 

 

Видання підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення, кон'юнктури 

та інфраструктури ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної 

економіки». Охоплює аналіз і прогноз кон'юнктури 6 ринків продукції тваринництва: 

молоко, м'ясо великої рогатої худоби, м'ясо свиней, м'ясо птиці, яйця птиці, мед. 
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    Білоган, Ольга Ігорівна.  

    Оптимізація структури зовнішньої торгівлі країн Центральної та Східної Європи [Текст] : автореф. дис. 

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

Білоган Ольга Ігорівна ; 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%AF%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Б 17280 
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    Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] = The bulletin of transport and industry economics : зб. 

наук.-практ. ст. / Українська державна академія залізничного транспорту. - Х. : [Вид-во УкрДАЗТу]. -   

   № 49. - Х., 2015. - 251 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

Зі змісту: 
Маханьова Ю. М. Пріоритети розвитку   АПК України для стимулювання зовнішньої торгівлі 

сільськогосподарською продукцією в умовах Асоціації з ЄС. –  С.  28-35. 

 

У статті проведено аналіз заходів Коаліційної угоди, Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 2015-

2020 роки, а також Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», спрямованих на стимулювання виробництва 

сільськогосподарської продукції для задоволення внутрішнього попиту і розвитку експортного потенціалу. 

Обґрунтовано пріоритети розвитку АПК України, що стимулюватимуть збільшення зовнішньої торгівлі 

сільськогосподарською продукцією в умовах асоціації з ЄС. 

 

К 117014 

   338 
 

    Жмудська, Ірина Борисівна.  

    Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

господарством" / Жмудська Ірина Борисівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 20 с. 

 

К 117159 

   339 
 

    Кирилич, Христина Володимирівна.  

    Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кирилич Христина 

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

 

К 117494 

   339 
 

    Когут, Оксана Ігорівна.  

    Економічний аналіз монополізації світового ринку нафти [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Когут Оксана Ігорівна ; 

МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2015. - 18 с. 

К 117503 

   658 
 

    Конєв, Сергій Іванович.  

    Механізм забезпечення експортно-імпортної діяльності підприємств за умов членства України в СОТ 

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

видами екон. діяльн.)" / Конєв Сергій Іванович ; МОН України, Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 

21 с. 

 

 

К 117433 

   339 
 

    Маханьова, Юлія Миколаївна.  

    Розвиток зовнішньої торгівлі продукцією агропромислового комплексу України в умовах сучасних 

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

господарство і міжнародні екон. відносини" / Маханьова Юлія Миколаївна ; МОН України, Харк. нац. ун-т імені 

В. Н. Каразіна. - Х., 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%96%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87,%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%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%BE%D0%B3%D1%83%D1%82,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%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%BD%D1%94%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

К 116534 
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    Пугачевська, Катерина Сергіївна.  

    Регулювання імпорту товарів в Україні за умов членства в СОТ [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Сергіївна ; МОН України, Київський нац. торговельно-екон. ун-т. - К., 2015. - 24 с. 
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    Сидоренко, Оксана Василівна.  

    Управління розвитком біржового ринку сільськогосподарської продукції: 

теорія та практика [Текст] : монографія / Сидоренко О. В. - К. : Компринт, 2015. - 

352 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці розділів. 

 

Зі змісту: 

Розділ 4. Саморегулювання в системі управління розвитком 

         4.2. Міжнародна практика реалізації біржового саморегулювання. – С. 239-265. 

 

 

 

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

 

Р 354161 

   33  
 

    Економічні науки [Текст] : збірник наук. праць / Луцький нац. технічний ун-т. - 

Луцьк : [РВВ ЛНТУ]. - (Серія "Облік і фінанси"). 

   Вип. 12 (45), ч. 2. - Луцьк, 2015. - 316 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 
Дугов  О. О., Дугова В. Т. Інтеграція Польщі до Європейського Союзу: вплив на 

фінансову систему. – С. 61-74. 

У статті досліджено вплив євроінтеграції Польщі на розвиток її фінансового ринку. 

Особливу увагу приділено ринку банківських послуг. Зроблено висновки щодо 

розвитку фінансового ринку України в умовах євроінтеграції із урахуванням 

польського досвіду. 

Здреник В. С. Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України. – С. 83-84. 

У статті досліджено сучасні тенденції руху іноземних інвестицій в економіку України, зокрема визначено 

основних інвесторів та тенденцію розвитку інвестиційного потенціалу для залучення та ефективного 

використання іноземного капіталу. 

Костюченко В. М. Аналіз макроекономічних ефектів зовнішніх запозичень України. – С. 103-104. 

У статті розглянуто основні показники рівня боргової безпеки України. Проаналізовано динаміку загального 

зовнішнього державного боргу. Сформульовано пропозиції щодо зменшення боргового тягаря на економічну 

безпеку України.  

 

 

Р 354141 
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    Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та 

вітчизняний досвід [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 квітня 2015р., м. Миколаїв / ВНЗ 

"Міжнар. технол. ун-т "Миколаївська політехніка", ДВНЗ "Національний гірничий ун-т", Uniwersytet 

Economiczny we Wroclawiu (Wroclaw, Polska) [та ін.]. - Д. : НГУ, 2015. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

ст. 

Зі змісту: 
Хлюстіна В. Ю. Валютний ризик у зовнішньоекономічній діяльності. – С. 22-25. 

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%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%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%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Р 354126 
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    Кібальник, Любов Олександрівна.  

    Структура та динаміка геоекономічних трансформацій під впливом фінансових криз [Текст] : 

[монографія] / Л. О. Кібальник. - Черкаси : Видавець Ольга Вовчок, 2014. - 484 с. : рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці розд. 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи геоекономічних трансформацій 

Розділ 2. Взаємозв’язок світових фінансових криз та структурних змін у геоекономіці 

Розділ 3. Соціально-економічні наслідки геоекономічних трансформацій у кризовому фінансовому 

середовищі 

Розділ 4. Формування мережевого механізму управління геоекономічними трансформаціями. 

 

 

К 117521 

   34 
 

    Лабунська, Анжеліка Вікторівна.  

    Правовий статус Міжнародного валютного фонду та співробітництво з Україною [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Лабунська Анжеліка 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2015. - 20 с. 

 

 

 

Р 353714 
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    Міжнародний фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін, М. 

В. Колісник, І. Б. Олексів, В. В. Івасюк] ; Національний ун-т "Львівська політехніка". 

- Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 192 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 184-185. 

 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Загальний огляд фінансового менеджменту 

Розділ 2. Правове та податкове середовище фінансового менеджменту 

Розділ 3. Фінансова звітність та її використання у фінансовому менеджменті 

Розділ 4. Аналіз фінансової діяльності фірми 

Розділ 5. Прості та складні проценти і компаундування 

Розділ 6. Оцінка вартості цінних паперів. 

 

 

 

 

 

С 20855 

   336 
 

    Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції [Текст] : [кол. 

монографія] / [Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов та ін.] ; за ред. О. В. 

Шлапака, Т. І. Єфименко ; Державна навч.-наук. установа "Академія фін. управління" : 

у 2-х т. -  

   Т. 1. - К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2014. - 760 с. : граф., табл. - ). - Бібліогр. 

наприкінці розд. 

 

Зі змісту:  
Розділ 3. Податкова конкуренція в умовах євроінтеграції: теоретичні та прикладні 

аспекти  

Розділ 6. Управління фінансами державних нефінансових корпорацій: міжнародний досвід і можливості 

його застосування в Україні 

Розділ 7. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями в умовах євроінтеграції 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%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%9B%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

С 20856 

   336 
 

    Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції [Текст] : [кол. 

монографія] / [Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін.] ; за ред. О. В. 

Шлапака, Т. І. Єфименко ; Державна навч.-наук. установа "Академія фін. управління" : 

у 2-х т. -   

   Т. 2. - К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2014. - 783 с. : граф., табл. - ). - Бібліогр. 

наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 
Розділ 9. Імплементація європейських стандартів інвестиційної діяльності 

Розділ 10. Європейський вектор модернізації бухгалтерського обліку і фінансової 
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