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    Андрейченко, Світлана Сергіївна.  

    Міжнародно-правова концепція атрибуції поведінки державі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня д-ра юридичних наук : спец. 12.00.01 "Міжнародне право" / Андрейченко Світлана Сергіївна ; 

МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2016. - 40 с. 
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    9 
 

    Боримський, Віталій Володимирович.  

    Польсько-український союз 1920 р. в українській і польській історіографіях [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. історичні 

дисципліни" / Боримський Віталій Володимирович ; МОН України, Черкас. нац. ун-т імені Б. 

Хмельницького. - Черкаси,  

2015. - 20 с. 
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        Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду 

удосконалення діяльності органів влади [Текст] : матеріали X Міжнар. 

наук.-практ. конф., 25 листоп. 2015 р. / Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія 

Кондратюка, Черніг. нац. технол. ун-т, Новий болгарський ун-т (Болгарія,  

м. Софія) [та ін.]. - Полтава : [ПолтНТУ], 2015. - 219 с. : граф., рис., табл. - 

Бібліогр. наприкінці ст. 

Зі змісту: 

   Лахижа М. І., Черчатий  О. І. Науково-практичний проект «Розвиток 

спроможності державної служби у сфері Європейської інтеграції». – С. 

59-60. 

  Сурмин Ю. П. Освоение зарубежного опыта реформ Украиной: 

методологический аспект. – С. 76-80. 

  Козюра І. В. Організаційні форми муніципального управління: світовий досвід. – С. 93-95. 

  Плескачова О. С., Клочко О. В. Електронні адміністративні послуги. – С.118-120. 

    Радзімовська С. Ф. Електронні вибори як елемент представницької демократії. – С.121-122. 

 Заливний В. О., Балюк А. О., Худенко М. В. Європейський досвід використання інновацій в освіті 

державних службовців. – С. 142-143. 

   Біла С. О. Кореляція пріоритетів регіонального розвитку України та ЄС. – С. 162-163. 

   Аль Мутлак Елаян.  Правові основи інтеграції української вищої освіти до світового освітнього 

простору. – С.182-183. 

   Сікач А. А., Кульчій І. О. Впровадження технологій електронного врядування у Великій Британії. – 

С. 204-206. 

   Трофименко В. В., Семенко Б. М. Особливості, проблеми та завдання України на ринку 

міжнародних транспортних послуг. – С. 208-211. 

 

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

    Чорноморський вектор зовнішньої політики Румунії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

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

/ Гавюк Анастасія Танасіївна ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 

2015. - 20 с. 
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   34 
 

    Галецька, Наталія Богданівна.  

    Форми імплементації міжнародних договорів європейськими державами: порівняльно-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" / Галецька Наталія Богданівна ; МОН 

України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2015. - 18 с. 
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   327 
 

    Гнатюк, Микола Миколайович.  

    Політична суб'єктність Європейського Союзу (інституційно-нормативні характеристики 

лісабонської моделі) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра політичних наук : спец. 23.00.04 

"Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Гнатюк Микола Миколайович ; 

МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2016. - 29 с 
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    Гончаренко, Олена Миколаївна.  

    Міжнародне приватне право [Текст] : навч. посіб. / О. М. Гончаренко ; 

Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2015. - 392 с. 

: рис., табл. - Бібліогр.: с. 344-360 та у виносках.-Предм. покажч.: с. 339-343. 

 

У посібнику висвітлено основні категорії, поняття, теорії, вироблені 

доктриною міжнародного приватного права; вітчизняне законодавство та 

міжнародні договори з міжнародного приватного права;  колізійні пров’язки 

щодо правочинів, договорів, трудового, сімейного, спадкового права; основи 

правового регулювання міжнародних перевезень, міжнародного цивільного 

процесу та міжнародного комерційного арбітражу. 
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    Грушко, Олексій Олександрович.  

    Проблеми міжнародного співробітництва України у контексті відносин "Схід-Захід" (за 

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

"Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Грушко Олексій Олександрович ; 

МОН України, Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2015. - 18 с. 
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    Губарєва, Ірина Олегівна.  

    Формування економічної безпеки України в умовах активізації інтеграційних процесів [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

господарством" / Губарєва Ірина Олегівна ; НАН України, Науково-дослідний центр індустріальних 

проблем розвитку. - Х., 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%93%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%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%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%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%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%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%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Гуслев, Андрій Павлович.  

    Інтеграція туристичної індустрії України до глобального ринку туристичних послуг [Текст] : 

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

екон. відносини" / Гуслев Андрій Павлович ; МОН України, Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - 

Х., 2015. - 21 с. 
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    Давидюк, Людмила Петрівна.  

    Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Давидюк Людмила Петрівна ; МОН України, Донецький нац. ун-т. - Вінниця, 2015. - 22 с. 
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    Діяльність Міжнародної організації праці [Текст] : навч. посіб. / [Ю. Д. Древаль, С. В. Бєлан, О. П. 

Шароватова та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Древаля] ; Національний ун-т цивільного захисту України. - Х. : 

ХНАДУ, 2015. - 185 с. - Бібліогр.: с. 151-155 . - Предм. покажч.: с. 184. 

  

Зміст видання розкриває теоретичні та практичні засади діяльності Міжнародної організації праці – від 

особливостей її створення та становлення, повноважень та структури до основних нормативних позицій 

щодо врегулювання різних питань у сфері соціально-трудових відносин. 
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    Дрьоміна-Волок, Наталія Вікторівна.  

    Концепція расової дискримінації у міжнародному праві [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

д-ра юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Дрьоміна-Волок Наталія Вікторівна ; МОН 

України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 39 с. 
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    Завадських, Ганна Миколаївна.  

    Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Завадських. –  

Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2015. - 556 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 550-553. - 

Предм. покажч.: с. 554-555. 

 

Зі змісту: 

Тема 14. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в 

європейські та інші структури 

14.1. Механізм зовнішньоекономічної діяльності України: сутність та 

принципи формування 

14.2. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України 

14.3. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України 

14.4. Інтеграція України у світове господарство. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%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%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%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%94%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%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%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%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
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    Економіка і управління в умовах глобалізації [Текст] : матеріали IV 

міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21 травня 2015 р., Україна, м. Кривий 

Ріг / Донецький національний університет економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського, University of Barcelona, Rīgas tecniskā 

universitāte [та ін.]. - [Кривий Ріг] : Видавець ФО-П Чернявський Д. О., 

[ДонНУЕТ], 2015. - 224 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 Механізми економічного управління підприємств в  

           умовах сталого розвитку 

 Стратегії розвитку підприємства у конкурентному 

середовищі 

 Теорія і практика менеджменту в умовах інтеграції 

 Моделі і методу сучасного маркетингу 

 Особливості розвитку міжнародних економічних зв’язків в умовах глобалізації 

 Інституалізація національної економічної системи в умовах транзитивності 

 Актуальні питання удосконалення фінансової системи та обліку. 
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    Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті європейської інтеграції 

[Текст] : матеріали Всеукраїнської студ. Інтернет-конференції, 14-15 жовтня 2015 р. / Полтав. нац. техн. ун-т 

ім. Юрія Кондратюка, Луцький нац. техн. ун-т, ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т" [та 

ін.]. - Полтава : [ПолтНТУ], 2015. - 330 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У збірнику матеріалів Всеукраїнської Інтернет-конференції розглядаються теоретичні та практичні аспекти 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств регіонів на сучасному етапі європейської інтеграції 

України. 

Зі змісту: 

Секція 1. Конкурентоспроможність української продукції на європейських ринках 

Секція 2. Бар’єри входу українських підприємств на європейський ринок                  

Секція 3. Управління ризиками виходу українських підприємств на європейський  

                 ринок 
Секція 4. Перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну 

Секція 5. Структурна перебудова економіки в контексті євроінтеграційних процесів 

Секція 6. Перспективи інноваційного розвитку та інтеграції України за умов сучасної   

                 глобалізації. 

 

К 118707 
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    Елсеад Махмод Ахмед Юсф  

    Модернізація економіки Лівії як фактор підвищення її глобальної конкурентоспроможності [Текст] : 

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

екон. відносини" / Елсеад Махмод Ахмед Юсф ; МОН України, Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - 

Х., 2016. - 22 с. 

 

 

 

С 20991 

   37 
 

        Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система [Текст] : 

довідник користувача / Нац. "Еразмус +" офіс в Україні ; пер. з англ. за ред. Ю. 

М. Рашкевича та Ж. В. Таланової. - Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 

106 с. : іл. - Бібліогр.: с. 82-87. 

 

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%95%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%B0%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%BE%D0%B4%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%AE%D1%81%D1%84


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

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) є інструментом Європейського 

простору вищої освіти, що допомагає зробити навчання та навчальні курси прозорішими, сприяючи цим 

поліпшенню якості вищої освіти. У довіднику висвітлено ключові особливості ЄКТС, його використання 

для створення, реалізації та моніторингу освітніх програм, наведено особливості ЄКТС щодо мобільності 

та визначення кредитів, подано допоміжні документи. Видання містить глосарій і додатки, в яких 

розглянуто конкретні приклади. 
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    Карманова, Нінель Ігорівна.  

    Зовнішньополітичні аспекти європейської інтеграції: теорія і практика міжнародної взаємодії ЄС 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Карманова Нінель Ігорівна ; МОН України, КНУ імені Т. 

Шевченка. - К., 2015. - 21 с. 
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    Кирилов, Юрій Євгенович.  

    Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного 

сектору економіки України в умовах глобалізації [Текст] : [монографія] / 

Ю. Є. Кирилов ; Держ. ВНЗ "Херсонський держ. аграр. ун-т". - Херсон : 

ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 420 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 360-405. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теоретичні основи конкурентоспроможного розвитку 

аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації 
Розділ 2. Методологічні засади аналізу чинників впливу глобалізації на 

розвиток аграрного сектору 

Розділ 3. Сучасний стан та перспективи виробництва сільськогосподарської продукції в 

глобалізованому світі 

Розділ 4. Удосконалення механізмів забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрного 

сектора 

Розділ 5. Концептуальні засади державного регулювання підтримки процесів 

конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору в умовах глобалізації. 

 

 

К 118712 

   327 
 

    Кияниця, Леонід Леонідович.  

    Вплив "Арабської весни" на співвідношення сил на Близькому Сході [Текст] : автореф. дис. на 

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

глобального розвитку" / Кияниця Леонід Леонідович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 

20 с. 

 

 

Р 354356 

   34 
     

    Класичний феномен адміністративного права зарубіжних країн (Росія) [Текст] : навч. посіб. / Д. О. 

Беззубов, В. О. Заросило, М. М. Коренева [та ін.] ; Міжрегіональна академія упр. персоналом, Ін-т права 

імені князя Володимира Великого. - К. : [МП Леся], 2015. - 120 с. 

 

У цій роботі проглядаються витоки адміністративного права, початкове призначення і сутність галузі, 

простежуються виникнення і розвиток двох її системних утворень –  поліцейського та управлінського 

права. Автори дають критичний аналіз сформованих уявлень про предмет і системи адміністративного 

права і пропонує власні міркування з даних питань. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%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%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

К 119192 
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    Кожушко, Наталія Іванівна.  

    Механізми реалізації державної молодіжної політики у сфері міжнародного співробітництва 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Кожушко Наталія Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харківський 

регіональний ін-т держ. упр. - Х., 2016. – 20 с. 

 

 

 

К 118785 
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    Козелецька, Марина Олексіївна.  

    Визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах в Європейському 

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

право і цивільний процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / Козелецька Марина 

Олексіївна ; Генеральна прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - К., 2015. - 18 с. 

 

 

 

 

 

Р 354817 

   31 
 

    Колісник, Лариса Олексіївна.  

    Особливості міжнародної академічної мобільності сучасної 

української молоді [Текст] : монографія / Л. О. Колісник ; ДВНЗ 

"Національний гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2015. - 198 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 169-181. 

 

Окреслено сутність, тенденції та специфіку міжнародної академічної 

мобільності сучасної молоді в контексті процесів глобалізації. 
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Крушинський, Вадим Юрійович.  

    Зовнішня політика Великої Британії (1997-2007) [Текст] : монографія / В. 

Ю. Крушинський ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ 

"Київський ун-т", 2015. - 176 с. - Бібліогр.: с. 173-174 та у виносках . 

 

Присвячена пріоритетним напрямам зовнішньої політики Великої Британії 

(1997-2007) в період уряду лейбористів на чолі з Е. Блером.  

 

 

 

К 118270 

   339 
 

    Кухарик, Вікторія Василівна.  

    Механізми управління транскордонними природними ресурсами [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища" / Кухарик Вікторія Василівна ; МОН України, Нац. ун-т водного 

господарства та природокористування. - Рівне, 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%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%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%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%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%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%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%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%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 
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    Лесів, Марта Михайлівна.  

    Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій країн-членів 

Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Лесів Марта Михайлівна ; МОН України, Львів. 

нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2015. - 21 с. 

 

 

 

К 118409 

   338 
 

    Малашенко, Юлія Анатоліївна.  

    Інфраструктурно-інституційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери 

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

п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Малашенко Юлія Анатоліївна ; МОН України, Нац. ун-т водного 

господарства та природокористування. - Рівне, 2015. - 20 с. 

 

 

 

К 118126 

   34 
 

    Мельниченко, Оксана Вікторівна.  

    Поділ майна подружжя за законодавством України та країн Європейського Союзу [Текст] : 

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

процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / Мельниченко Оксана Вікторівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2015. - 18 с. 

 

 

 

К 118799 

   33 
    Миколенко, Олена Петрівна.  

    Інституційна адаптація економічних систем до процесів глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Миколенко Олена 

Петрівна ; МОН України, Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2016. - 17 с. 
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    Міжнародний комерційний арбітраж [Текст] : навч. посіб. / Юрій 

Білоусов, Войцех Конащук, Володимир Коссак [та ін.] ; під ред. У. 

Гелльманна, В. М. Коссака. - Хмельницький : Хмельницький ун-т упр. та 

права, 2015. - 204 с. : фот. кольор. - (543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-

JPCR "Навчання альтернативному врегулюванню спорів як способу 

забезпечення прав людини") (Економічне право та альтернативне вирішення 

спорів). - Бібліогр.: с. 200-201 та у виносках. 

 

У навчальному посібнику висвітлюється комплекс питань, пов’язаних з 

розглядом і вирішенням спорів у міжнародному комерційному арбітражі. На 

основі сучасних вітчизняних та зарубіжних джерел окреслюється правова 

природа та місце міжнародного комерційного арбітражу в системі механізмів вирішення спорів, 

компетенція арбітражу та статус арбітра, джерела правового регулювання арбітражного розгляду, питання 

змісту та форми арбітражної угоди, процесуальні та матеріальні передумови розгляду і вирішення спорів у 

порядку арбітражу та механізм арбітражного розгляду, арбітражні витрати та збори, а також питання 

визнання іноземних арбітражних рішень та приведення їх до виконання. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%81%D1%96%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%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%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D0%BB%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=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%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%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%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%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 
 

Р 354406 

   339 

 

    Мікула, Надія Анатоліївна.  

    Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції [Текст] : монографія / Н. А. 

Мікула, В. В. Засадко ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2014. - 316 с. : рис., табл. 

- Бібліогр.: с. 296-313. 

 

Представлено теоретико-методологічні засади співробітництва регіонів у транскордонному просторі й 

виокремлено нормативно-правову, організаційну та фінансову сфери його забезпечення. Проаналізовано 

стан розвитку транскордонного співробітництва в Україні в контексті використання різноманітних форм 

(транскордонних угод, єврорегіонів, транскордонних кластерів і партнерств тощо). Узагальнено основні 

проблеми та представлено перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні в контексті 

євроінтеграції. 

 

 

К 118544 

   327 
    Міхавчук, Ліля Федорівна.  

    Імміграційна політика Великої Британії в контексті спільної міграційної політики ЄС [Текст] : 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Міхавчук Ліля Федорівна ; МОН України, Чернівецький 

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

 

 

 

   

Р 354710 

   33 

    Міхель, Романа Володимирівна.  

    Соціально-ринкова економіка Німеччини в економічній системі ЄС 
[Текст] : монографія / Романа Міхель ; [наук. ред. І. М. Грабинського] ; Львів. 

нац. ун-т імені І. Франка, Факультет міжнародних відносин. - Л. : [НВФ 

"Українські технології"], 2015. - 200 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 172-191. 

 

У монографії розглянуто вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на 

формування спільної конкурентної, монетарної та соціальної політики 

Європейського Союзу. Проаналізовано соціально-економічні чинники 

конвергенції економічних систем країн-членів ЄС та сформульовано 

кластерні групи країн-членів ЄС-27 у 2000 та 2012 роках. За результатами 

дослідження доведено, що соціально-ринкова економічна система Німеччини є ядром економічної 

системи ЄС. 

 

 

Б 17489 

   31 
     

    Неекономічні пріоритети модернізації в Україні з урахуванням інтеграційного досвіду країн 

Центрально-Східної Європи [Текст] : наук. доповідь / [Балакірєва О. М., Середа Ю. В., Сіденко В. Р. та 

ін.] ; за ред. О. М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К. : 

[ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України], 2015. - 162 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр. у 

виносках. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Неекономчні аспекти економічних трансформацій: теоретико-методологічні засади 

Розділ 2. Чинники політичної підтримки та готовності до реформ 

Розділ 3. Політика зайнятості в умовах модернізації 

Розділ 4. Ризики та потенціал трудової міграції: сценарії впливу економічних змін та європейського  

                курсу 

Розділ 5. Соціальний капітал як ресурс мінімізації негативних наслідків суспільної трансформації 

Розділ 6. Становлення соціально відповідальної політико-управлінської еліти. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

С 21005 

   327 

     

    Основи теорії міжнародних відносин [Текст] : навч. посіб. / [Л. О. Дорош, М. В. Здоровега, О. Я. 

Івасечко та ін.] ; Національний ун-т "Львівська політехніка" . - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 244 

с. - Бібліогр.: с. 221-241. 

 

Охоплено широке коло проблем теорії міжнародних відносин. Детально висвітлено поняття та концепції 

науки про міжнародні відносини, простежено еволюцію уявлень про міжнародне життя та міжнародну 

політику. Особливу увагу звернено на висвітлення ролі та значення держави й недержавних акторів у 

глобальному політичному процесі, типології міжнародних конфліктів і шляхів їх подолання, специфіки 

сучасного стану інтеграції та місця у ньому України. 

 

 

 

С 20983 

   006  

    

    Основи технічного регулювання [Текст] : підручник / [Е. В. Білецький, 

О. Т. Дорошин, Н. В. Притульська та ін.] ; Київський нац. торговельно-

економічний ун-т. - 2-е вид. зі змінами та допов. - К. : [КНТЕУ], 2015. - 620 

с. : табл. - Бібліогр.: с. 594-600 та в додатках. 

 

Зі змісту: 

У підручнику висвітлені актуальні питання впровадження в Україні системи 

технічного регулювання у відповідності до сучасних міжнародних вимог та 

вимог директив Європейського Союзу. 

 

 

 

 

Р 354809 

   327 
 

    Остап'як, Василь Іванович.  

    Антикризові стратегії партнерства в умовах глобалізації [Текст] : [монографія] / Василь Остап'як ; 

[наук. ред. Б. І. Канцелярук]. - Івано-Франківськ : [Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника], 2015. - 

146 с. - Бібліогр.: с. 127-145. 

 

У монографії розглядається проблема узалежненості таких понять, «кризогенність» та «паритетне 

партнерство» в широкому контексті глобалізації міжнародних відносин. 

 

 

К 118990 

   34 
 

    Пазюк, Андрій Валерійович.  

    Міжнародно-правове регулювання інформаційної сфери (теоретичні і практичні аспекти) [Текст] : 

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

Андрій Валерійович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 38 с. 

 

 

 

Р 354781 

   332 

 

    Пак, Наталія Тадеушівна.  

    Регіональна економіка [Текст] : навч. посібник / Н. Т. Пак ; Львівська 

держ. фінансова академія. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 326 

с. : табл. - Бібліогр. наприкінці тем. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%27%D1%8F%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%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%9F%D0%B0%D0%B7%D1%8E%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%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%9F%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Посібник складається з 12 тем. Формує сучасні теоретико-методологічні засади регіональної економіки; 

розглядає закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил; виділено роль 

територіального поділу праці у формуванні регіонів та ін. Особлива увага звернена на міжнародні 

економічні зв’язки України та її інтеграцію у європейські та інші світові структури. 

 

 

 

 

 

Р 354644 

   338 
 

    Перспективи розвитку туризму в Україні та світі, Міжнар. наук.-

практ. конф. (1 ; 2015 ; Луцьк / Світязь).  

    I Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи 

розвитку туризму в Україні та світі", 21-23 травня 2015 року [Текст] : 

збірник тез / Департамент інфраструктури та туризму Волинської 

облдержадмін, Управління туризму та промоцій міста Луцької міської ради, 

Луцький нац. техн. ун-т [та ін.]. - Світязь ; Луцьк : [РВВ Луцького НТУ], 

2015. - 156 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Секція 1. Пріоритетні напрямки розвитку туристичного бізнесу в Україні та за її  

                 межами 
Секція 2. Тенденції розвитку туристичного та ресторанного бізнесу в сучасних  

                 умовах 
Секція 3. Шляхи інноваційного розвитку туристичного бізнесу 

Секція 4. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичного бізнесу 

Секція 5. Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в регіонах 

Секція 6. Фінансово-економічна діяльність туристичних підприємств та її 

                 оптимізація 
Секція 7. Перспективи розвитку спеціалізованого туризму в світі та Україні 

Секція 8. Сучасні технології підготовки конкурентних фахівців у галузі туризму,  

                 готельного та ресторанного бізнесу. 

 

 

 

Р 354433 

   338 

     

    Проектне управління в сфері транспортного забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : монографія / Воркут Т. А., 

Дмитриченко А. М., Цимбал Н. М., Чечет А. М. ; Національний 

транспортний ун-т. - К. : НТУ, 2015. - 183 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 171-

181. 

 

У монографії викладено концепцію проектного управління в сфері 

транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, а також 

представлено методичні рекомендації щодо її реалізації. Отримані наукові 

і методичні результати можуть бути використані державними 

регуляторними органами та транспортними інституціями й 

підприємствами для вдосконалення проектного управління транспортного 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 

К 117616 

   34 
 

    Пусан, Катерина Борисівна.  

    Адаптація національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%281;%202015;%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%2F%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C%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%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%281;%202015;%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%2F%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C%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%9F%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

12.00.05 "Трудове право"; "Право соціального забезпечення" / Пусан Катерина Борисівна ; МОН України, 

КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 19 с. 

 

 

Р 354326 
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    Реформа децентралізації. Досвід інших країн та найкраща модель для України [Текст] : [збірка] / 

[Я. Степанюк, М. Владимирова, О. Аврамчук та ін. ; ред.: Л. Кудіна, О. Рязанцева]. - [К.] : [ГО 

"Молодіжна Альтернатива"], [2015]. - 84 с. - (Молоді автори). - Бібліогр. зазнач. наприкінці ст. та у 

виносках. 

 

Зі змісту: 
     Децентралізація влади: особливості та виклики для сільської громади 

     Децентралізація влади. Досвід Італії 

     Польський досвід у питанні децентралізації публічної влади 

     Агенцифікація як шлях до децентралізації в Україні 

     Міжмуніципальне співробітництво як концепція децентралізації влади 

     Децентралізація влади в Україні. Досвід Польщі та Швейцарії. 

 

 

К 118134 

   339 
 

    Різниченко, Євген Іванович.  

    Фінансові імперативи реалізації економічних інтересів у Європейському Союзі [Текст] : автореф. 

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

відносини" / Різниченко Євген Іванович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 20 с. 

 

 

 

Р 354944 

   1  

    

    Світоглядно-ціннісне самовизначення людини: толерантність в 

історичному і міжкультурному вимірах [Текст] : колективна монографія / 

[В. Балух, Б. Боднарюк, О. Балух та ін. ; за ред. В. О. Балуха] ; Чернівецький 

нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький національний 

університет, 2015. - 280 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У колективній монографії, написаній в рамках наукового проекту «Роль 

етноконфесійних взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, 

Галичина) в євроінтеграційних процесах: суспільно-практичний вимір», 

проаналізовано історичні моделі облаштування етноконфесійних відносин в 

Україні й Європі. 

 

 

Р 354428 

   339 
     

    Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської 

інтеграції [Текст] : доповіді та сповіщення : I Міжнар. наук. конф., 23-25 вересня 2015 року / Академія 

екон. наук України, Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Білорус. держ. ун-т, Академія 

Нац. Оборони (Польща). - Черкаси : [ЧНУ], 2015. - 220 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Теорія і практика євроінтеграції 

   Витко Ф. П., Румянцев А. А. Причины проблем в экономике постсоветских стран и предложения по 

их решению. – С. 3-7. 

   Воробьва Е. М., Воробьев А. В. Направления реформирования системы высшего образования 

Республики Беларусь. – С. 8-12. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

   Врубель Ю., Плескач Ж. Технологическая готовность предприятий как условие европейской 

интеграции. – С. 13-18. 

   Кібальник Л. О. Специфіка реагування країн європейського простору на світові трансформаційні 

процеси. – С. 28-32. 

   Кукурудза І. І. Євроінтеграція України: перспективи і ризики. – С. 33-39. 

   Пузиков В. В. Потенциальные угрозы экономической безопасности постсоциалистических стран в 

процессе участия в европейской интеграции. – С. 45-48. 

 

 

К 118417 

   34 
 

    Стельмах, Ольга Станіславівна.  

    Міжнародно-правовий режим безпеки дослідження та використання космічного простору в 

мирних цілях [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 

"Міжнародне право" / Стельмах Ольга Станіславівна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. 

Корецького. - К., 2015. - 24 с. 

 

 

 

 Р 354490 
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    Стратегія посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектора 

України [Текст] : монографія / [А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. 

Юхименко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київський нац. торг.-екон. ун-

т. - К. : [КНТЕУ], 2014. - 652 с. : рис., табл. - Бібліогр. у виносках. 

Зі змісту: 
Розділ 1. Концептуальні засади дослідження циклічності 

світогосподарського розвитку 
Розділ 2. Міжнародний досвід реалізації антикризових програм 

Розділ 3. Циклічність світогосподарської динаміки і розвиток сектора 

України 
Розділ 4. Пріоритетні стратегії посткризового розвитку 

зовнішньоекономічного сектора України. 

 

 

 

Р 354580 

   338 
     

    Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного 

сектору економіки України [Текст] : зб. матеріалів Міжнародної наук.-

практ. конф. та П'ятнадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених 

економістів-аграрників, 14 травня 2015 р. / НААН України, Нац. наук. 

центр "Ін-т аграрної економіки", Громадська організація "Всеукр. конгрес 

вчених економістів-аграрників" [та ін.]. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2015. - 596 с. : 

рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У роботі конференції взяли участь вчені економісти-аграрники, запрошені 

представники центральних органів законодавчої влади, керівники науково-

дослідних установ і вищих навчальних закладів, фахівці виробничих і 

переробних формувань України, зарубіжних держав – Білорусі, Казахстану, Литви, Молдови, Німеччини 

та Франції всього понад 180 учасників. 

   У збірнику публікуються доповіді вчених економістів-аграрників, присвячених сучасним проблемам і 

перспективам міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України. 

 

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


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

Б 17455 

   35 
 

    Ткачук, Анатолій.    Скандинавський шлях [Текст] : досвід реформ адміністративно-територіального 

устрою самоврядування в Данії та Швеції / Анатолій Ткачук. - К. ; Копенгаген ; Стокгольм : Логос, 2015. - 

44 с. : табл., рис. 

 

Це видання підготовлено на основі зустрічей та матеріалів навчального візиту групи українських фахівців, 

політиків, діячів місцевого самоврядування до королівств Данії та Швеції, що відбувся в рамках проекту 

«Підтримка децентралізації в Україні», який реалізується завдяки допомозі уряду Швеції  Україні на 

шляху реформ. 

   У цьому виданні зроблено спробу узагальнити досвід реформ адміністративно-територіального устрою в 

Данії та Швеції, показати найбільш важливі для України елементи реформ, спробувати порівняти умови та 

способи проведення їх у цих країнах із загальною ідеологією реформи в Україні. 

 

Р 354318 

   332 

     

    Туристично-рекреаційна сфера транскордонного регіону [Текст] : монографія / [Л. В. Савош, О. М. 

Лютак, О. В. Баула та ін.] ; Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. - 214 с. : іл., табл. 

- Бібліогр. наприкінці розд. 

Зі змісту: 

1. Суть та роль туристичної сфери в національній економіці та транскордонних регіонах 

2.  Рекреаційний туризм та фактори формування в транскордонних регіонах 

3. Сутність та фактори формування туристично-рекреаційної інфраструктури транскордонного 

регіону 

4. Розвиток міжнародного туризму в транскордонному регіоні в контексті євроінтеграції України: 

логістичний підхід 

5. Інституційне забезпечення сталого розвитку транскордонного регіону в умовах реалізації 

євроінтеграційного курсу України 

6. Оцінка інституційного забезпечення розвитку сфери туризму в українсько-польському 

транскордонному регіоні в контексті економічної безпеки 

7. Аналіз розвитку міжнародного та транскордонного туризму в прикордонних регіонах України 

8. Перспективи використання потенціалу ринку цінних паперів для забезпечення фінансування 

реалізації транскордонних туристичних проектів Волинської області 

 

 

С 20982 

    9 

 

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

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

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

   Вип. 16 : у 2-х ч., ч. 1. - Т., 2015. - 388 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці 

ст. 

 

Міжнародний збірник наукових праць присвячено 1010–річниці міста 

Дубровиця Рівненської області. Висвітлюються актуальні питання 

зовнішньої політики України, її місця й ролі в новітній системі міжнародних 

відносин, співпраці із зарубіжними країнами в контексті європейсько-

атлантичної інтеграції та геополітичної трансформації сучасності. 

 

 

 

  Р 354790 

   327 
 

    Україна в міжнародних інтеграційних процесах [Текст] : монографія / 

[В. В. Копійка, М. С. Дорошко, В. І. Головченко та ін. ; за ред. В. В. 

Копійки ] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ 

"Київський університет", 2015. - 576 с. - Бібліогр. наприкінці розд.  

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9


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

Зі  змісту: 

Розділ 1. Політичні аспекти участі України у процесах міжнародної інтеграції 

Розділ 2. Україна в міжнародних інтеграційних процесах: інноваційний аспект 

Розділ 3. Україна на шляху інтеграції до європейського правового простору 

Розділ 4. Україна у процесах міжнародної економічної інтеграції. 

 

 

Б 17417 

   37 
     

    Україна на шляху в Європу. Вища освіта та євроінтеграція [Текст] : II Всеукраїнська наук. конф., 6-7 

грудня : матеріали конференції / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : 

[НУК], 2014. - 302 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У збірнику наведені матеріали II Всеукраїнської наукової конференції за напрямками: управління проектами 

та інноваційні технології; студентське самоврядування та студентські ЗМІ; екологічна безпека та захист 

навколишнього середовища; сучасні IT технології та Start–up проекти; реформування законодавства України 

в умовах євроінтеграції; розвиток спортивної культури та підвищення здоров’я населення; стратегічні 

орієнтири розвитку економіки України; інноваційні технології суднобудування та морська 

обороноспроможність України. 

 

 

К 118840 

   34 
 

    Федунь, Мар'яна Василівна.  

    Правове регулювання поводження з відходами в рамках Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Федунь Мар'яна 

Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2016. - 18 с. 

 

К 119145 

   339 
 

    Хитрова, Ольга Аліківна.  

    Міжнародні антикризові стратегії розвитку соціально-економічних систем в умовах глобального 

конкурентного середовища [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 

"Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Хитрова Ольга Аліківна ; МОН, Львівський нац. ун-т імені 

Івана Франка. - Л., 2016. - 21 с. 

 

 

 

Р 354519 

   339 
 

    Череп, Алла Василівна.  

    Сучасний стан євроінтеграційних процесів України [Текст] : 

монографія / А. В. Череп, В. М. Вишняков ; Державний вищ. навч. заклад 

"Запорізький нац. ун-т". - Запоріжжя : [ЗНУ], 2014. - 332 с. : іл., табл. - 

Бібліогр.: с. 310-331. 

 

У монографії розглянуто теоретичні, методологічні і практичні аспекти у 

формуванні реалізації геоекономічної політики в контексті євроінтеграційних 

процесів. Виконано глибокий аналіз зовнішньоторговельних відносин 

України з країнами ЄС. Запропоновано шляхи вдосконалення геоекономічної 

стратегії євроінтеграційних процесів 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%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8C,%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
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BA%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%B5%D0%BF,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%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 354768 

   339 

 

    Шнирков, Олександр Іванович.  

    Конкурентна політика Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / О. І. 

Шнирков ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ "Київський ун-

т", 2015. - 110 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 102-104. 

 

У навчальному посібнику розглянуто основні передумови, принципи, форми та 

механізми регулювання економічної конкуренції в Європейському Союзі. 

Особлива увага надається реформі конкурентної політики ЄС на сучасному 

етапі. Розглянуто особливості та напрями зближення конкурентного 

регулювання в Україні з правилами ЄС. 

 

 

К 118586 

   336 
 

    Юрченко, Тетяна Юріївна.  

    Комунікативна діяльність інституцій ЄС в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Юрченко Тетяна Юріївна ; 

МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - К., 2015. - 15 с. 

 

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 

 
 

 

Р 354742 

   658 
 

    Величко, Олександр Петрович.  

    Логістика в системі менеджменту підприємств аграрного сектору 

економіки [Текст] : монографія / О. П. Величко. - Д. : Акцент ПП, 2015. - 525 

с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 452-507. 

 

В монографії розглядаються теоретичні, методологічні та практичні засади 

розвитку логістики в системі управління підприємствами агробізнесу, 

розвитку експортно-орієнтованої транспортної агрологістики та ін. 

 

 

 

 

 Р 354518 

    005 

 

    Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи, наук.-практ. 

конф. (5 ; 2015 ; Умань).  

    Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

"Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи", Умань, 5-6 

листопада 2015 р. [Текст] : [збірник] / Уманський нац. ун-т садівництва, Ф-т 

менеджменту. - Умань : Видавець "Сочінський", 2015. - 194 с. : рис., табл. - 

Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У наукових матеріалах висвітлюються проблемні питання розвитку 

менеджменту вітчизняних підприємств, особливості міжнародного 

менеджменту та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 

тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні, складові соціально-економічного розвитку сільського 

господарства і сільських територій, а також формування особистості менеджера в аграрному вузі. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%BD%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%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%AE%D1%80%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%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EXXI%3C/font%3E%3C/b%3E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F:%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%285;%202015;%20%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%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%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EXXI%3C/font%3E%3C/b%3E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F:%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%285;%202015;%20%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29


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

Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  

діяльність.  Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій 

 

 
К 118090 

   339 
 

    Глущевська, Анастасія Сергіївна.  

    Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Глущевська Анастасія Сергіївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2015. - 21 с. 

 

 

К 119108 

   004 
 

    Гумінський, Руслан Вікторович.  

    Методи і засоби виявлення інформаційних загроз віртуальних спільнот в інтернет середовищі 

соціальних мереж [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 21.05.01 

"Інформаційна безпека держави" / Гумінський Руслан Вікторович ; МОН, Нац. авіаційний ун-т. - К., 2016. 

- 21 с. 

 

 

К 118115 

   35 
 

    Лутчак, Василь Федорович.  

    Організаційно-правові механізми економічного транскордонного співробітництва [Текст] : 

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

Лутчак Василь Федорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львівський регіональний ін-т 

держ. упр. - Л., 2015. - 20 с. 

 

 

Р 354518 

   005 
 

    Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи, наук.-практ. конф. (5 ; 2015 ; Умань).  

    Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Менеджмент XXI століття: 

проблеми і перспективи", Умань, 5-6 листопада 2015 р. [Текст] : [збірник] / Уманський нац. ун-т 

садівництва, Ф-т менеджменту. - Умань : Видавець "Сочінський", 2015. - 194 с. : рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. 

Зі змісту: 

   Малюга М. Л. Сутність та економічний зміст трансферу технологій. – С. 87-90. 

 

«Загалом, трансфер технологій – це організований процес залучення новітніх систематичних знань, 

досвіду, інструментів та методів, розроблених однією стороною технологічної угоди, іншій з метою їх 

комерціалізації/впровадження та підвищення рівня технологічного розвитку учасників». 

 

 

 

Р 354620 

   658 
    

    Міжнародне технічне регулювання [Текст] : навч. посіб. / О. М. 

Сафонова, Г. А. Селютіна, М. В. Нечипорук, В. М. Селютін ; 

Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : ХДУХТ, 2013. - 372 

с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 363-371. 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%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%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%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%9B%D1%83%D1%82%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EXXI%3C/font%3E%3C/b%3E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F:%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%285;%202015;%20%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%29


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

Зі змісту: 

Розділ 1. Роль та значення системи технічного регулювання в умовах глобалізації економічних 

процесів 
Розділ 2. Роль міжнародних організацій у системі міжнародного технічного регулювання 

Розділ 3. Особливості системи технічного регулювання в певних країнах 

Розділ 4. Міжнародні угоди та законодавчо-нормативна база сфери міжнародного технічного 

регулювання 

Розділ 5. Складові системи міжнародного технічного регулювання 

Розділ 6. Україна в системі міжнародної технічної допомоги. Програми міжнародної технічної 

допомоги в галузі технічного регулювання. 

 

 

 

С 20927 

   001 

 

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

вид.] / НАН України. - К. : Академперіодика, 2015 -  8(серія). 

   Вип. 11. - К., 2015. - 158 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

До збірника увійшли доповіді учасників V Науково-практичної конференції 

«Наукова періодика: традиції та інновації», організованій видавничим домом 

«Академперіодика» НАН України. Представлена «Концепція формування 

сегмента видавничої продукції Національної академії наук України в 

електронному середовищі». 

 

 

 

 

Р 354336 

   001 
     

    Науково-технічна сфера України за результатами моніторингу та 

показниками міжнародних рейтингів [Текст] : [монографія] / Ямчук А. В., 

Писаренко Т. В., Чеберкус Д. В. [та ін.] ; [за ред. Писаренко Т. В.] ; 

Український ін-т наук.-техн. і екон. інформації. - К. : [УкрІНТЕІ], 2014. - 232 

с. : рис. - Бібліогр.: с. 187-195. 

 

У монографії розглянуто світовий досвід оцінювання сфери досліджень і 

розробок,  системи вищої освіти за показниками міжнародних рейтингів, 

співпраці науково-дослідних установ і ВНЗ. Показано стан та механізми 

фінансової підтримки НДДКР у ВНЗ. Викладено результати моніторингу 

організаційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної 

сфери України у 2013 році, створення й впровадження результатів наукових 

досліджень і розробок, реалізації науково-технічних пріоритетів. 

 

 

 

К 118186 

   339 
 

    Ніколаєва, Яна Валеріївна.  

    Формування маркетингових комунікативних стратегій підприємств на ринку послуг експрес-

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

п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Ніколаєва Яна Валеріївна ; МОН України, Київський нац. торговельно-

екон. ун-т. - К., 2015. - 23 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%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AF%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
К 118811 

   339 
 

    Омельяненко, Віталій Анатолійович.  

    Розвиток високих технологій в умовах глобалізації інноваційних процесів [Текст] : автореф. дис. на 

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

Омельяненко Віталій Анатолійович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 21 с. 

 

 

Р 354477 

   658 
     

    Трансфер технологій [Текст] : підручник / [А. А. Мазаракі, Г. О. Андрощук, С. І. Бай та ін.] ; за заг. ред. 

А. А. Мазаракі ; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2014. - 556 с. : рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці розд. 

Зі змісту: 

Розділ 4. Державне регулювання у сфері трансферу технологій 

4.1. Світова практика регулювання у сфері трансферу технологій. – С.185-197. 

4.10. Міжнародний трансфер технологій. – С. 246-267. 

Розділ 5. Комерціалізація технологій 

5.9. Врегулювання питань комерціалізації науково-технічних розробок: зарубіжний досвід. – С. 332-

346. 

 

 

С 20938 

   339 
 

    Федулова, Любов Іванівна.  

    Технологічна політика: глобальний контекст та українська практика 
[Текст] : монографія / Л. І. Федулова ; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. : 

[КНТЕУ], 2015. - 843 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Науково-методологічні засади технологічного розвитку та 

особливості технологічної політики 
Розділ 2. Детермінанти та драйвери технологічного розвитку 

Розділ 3. Державна технологічна політика: зарубіжний досвід 

Розділ 4. Політика технологічної модернізації країн СНД 

Розділ 5. Технологічний розвиток України за умови невизначеності 

технологічної політики 
Розділ 7. Міжнародні та регіональні аспекти технологічної політики 

Розділ 8. Технологічні контури першої половини XXI ст. 

Розділ 9. Сценарії державної технологічної політики України та механізми її реалізації. 

 

 

Б 17505 

   338 
 

    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / [наук. ред. І. Г. Манцуров] ; Науково-

дослідний екон. ін-т Мінекономрозвитку. - К. : [СПД "Сердюк В. Л.]. 

   Вип. 11 (174). - К., 2015. - 150 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Кардаков О. Ю. Європейська система трансферу інтелектуальних продуктів: національна позиція. – 

С. 76-80. 

 

У статті проаналізовано чинники, що зумовили нову специфіку системи трансферу інтелектуальних 

продуктів в  Україні. Визначено основні напрями посилення технологічності виробничих процесів в 

економіці країн-лідерів. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%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%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%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 354803 

   658 

 

    Швець, Василь Якович.  

    Трансфер інновацій у логістичних системах [Текст] : навч. посіб. / В. Я. 

Швець, Г. В. Баранець ; ДВНЗ "Національний гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2015. - 

219 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Предм. покажч.: с. 217-218. 

 

Розглянуто організаційні, правові та економічні засади здійснення трансферу 

технологій у логістичних системах. Наведено методичні рекомендації та 

сформовано завдання щодо оцінки ефективності логістичних інновацій та їх 

трансферу. Досліджено питання придбання та продажу ліцензій, розробки та 

економічного обґрунтування інноваційних заходів у сфері логістики 

підприємства. 

 

 

 

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

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

Зони вільної торгівлі 
 

К 119079 

   339 
 

    Данилова, Ніколь Вікторівна.  

    Стратегії виходу українських компаній на ринок твердого біопалива ЄС [Текст] : автореф. дис. на 

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

Данилова Ніколь Вікторівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 19 с. 

 

 

 

 

 

Р 354521 

   34 
    Коломацька, Світлана Прокопівна.  

    Транснаціональне торгове право [Текст] : навч. посіб. / С. П. 

Коломацька ; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2015. - 204 с. - 

Бібліогр.: с. 84-88. 

 

У посібнику висвітлено поняття і предмет транснаціонального торгового 

права терміна Lex moratoria, його джерела, історію виникнення та розвитку, 

місце галузі в системі права, механізм імплементації норм Lex moratoria в 

міжнародній арбітражній та судовій практиці держав. 

 

 

 

Б 17439 

   339 

 

    Маркевич, Катерина.  

    Перспективи виходу України на ринки висхідних країн [Текст] : аналіт. доп. / [Катерина Маркевич, 

Володимир Сіденко, Василь Юрчишин] ; Укр. центр екон. та політ. дослідж. імені Олександра Разумкова. 

- К. : Заповіт, 2015. - 116 с. : рис., табл. - (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний 

розвиток"). 

 

Зі змісту: 

1. Тенденції посилення висхідних країн у глобальній економіці. – С. 5-18. 

2. Особливості економічного розвитку найкрупніших висхідних країн. – С. 19-30. 

3. Азійські гіганти: поточний розвиток і середньострокові перспективи для України. – С. 31-48. 

Висновки до розділів 1-3. – С. 53-67. 

4. Сфери включення України до трансконтинентальних проектів 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%BA%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%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%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%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%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%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0


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

Авторські статті: 

   Деревянко А. О выходе на международные рынки. – С. 68-70. 

   Жаліло Я., Ус І. Зовнішня торгівля: пошук географічних альтернатив. – С. 71-77. 

   Зименко М., Устенко О. Пошук перспективних ринків для українських транспортерів. – С. 78-82. 

   Кошовий С. Нова геоекономічна конфігурація Євразійського простору: «Один пояс, один шлях». – 

С. 83-87. 

   Панченко Ю. Третій не зайвий. Український експорт врятували ринки «третіх країн». – С. 88-92. 

   Сунгуровський М.  Україна на ринках озброєнь. – С. 93-99. 

   Шнирков О. Чинники диверсифікації експорту України за умов економічної дезінтеграції з РФ . – 

С. 100-103. 

Рекомендації політики для України. – С. 104-108. 

Результати експертного опитування 

  Міщенко М. Напрями розвитку зовнішньоекономічної політики України: оцінки експертів. – С. 109-

115. 

 

К 119131 

   339 
 

    Проценко, Ігор Володимирович.  

    Структурні зрушення у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації [Текст] : автореф. дис. 

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

Проценко Ігор Володимирович ; МОН, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2016. - 21 с. 

 

Р 354792 

   339 
 

    Рогач, Олександр Ігорович.  

    Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії [Текст] : монографія / 

Олександр Рогач, Валентина Косьміна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : Центр учбової 

літератури, 2016. - 256 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 220-234. 

 

У монографії досліджується вплив прямих іноземних інвестицій міжнародних корпорацій на експортний 

потенціал країн-реципієнтів  капіталу. Аналізується еволюція теорій транснаціональних фірм, 

розкриваються методологічні аспекти дослідження експортної діяльності ТНК. На матеріалах нових 

індустріальних країн Азії розкрито прямий і непрямий вплив ТНК на динаміку, товарну структуру та 

регіональні напрями експорту. Показано еволюцію експортної спеціалізації країн Азії за останні 

десятиріччя та їх роль у сучасній міжнародній торгівлі. 

 

Б 17484 

   339 
     

    Структурні зміни та регулювання ринків в умовах лібералізації 

зовнішньої торгівлі України [Текст] : наукова доп. / [Осташко Т. О., 

Венгер В. В., Гуменюк В. В. та ін.] ; за ред. Т. О. Осташко ; НАН України, 

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

економіки та прогнозування НАН України"], 2015. - 94 с. : граф., рис., табл. - 

Бібліогр. у виносках. 

Зі змісту: 
Розділ 1. Структура ринків України: методологія дослідження та 

напрями регулювання 
Розділ 2. Торговельна   політика України в умовах лібералізації та 

протекціонізму у світовій торгівлі 

Розділ 3. Ринок сільськогосподарських товарів: вплив процесів  

лібералізації та політики протекціонізму  

Розділ 4. Політика  протекціонізму на споживчому ринку продовольчих товарів 

Розділ 5. Структурні трансформації національного ринку енергоресурсів в умовах лібералізації та 

протекціонізму 

Розділ 6. Розвиток національного ринку металопродукції в   умовах лібералізації та протекціонізму 

Розділ 7. Технічне регулювання як засіб підвищення конкурентоспроможності українських товарів 

та послуг 

Розділ 8. Ринок державних закупівель в Україні: перспективи розвитку та  політики протекціонізму  

в умовах глобалізації. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%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%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    Торговельне підприємництво: механізм розвитку і фінансової підтримки [Текст] : монографія / за 

наук. ред. С. В. Князя ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 724 с. : рис., 

табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Розглянуто сутність проблеми розвитку торговельного підприємництва в умовах членства України у 

світовій організації торгівлі та підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. Автори розробили комплекс методичних рекомендацій із формування фінансової 

підтримки суб’єктів торговельного підприємництва. 

   В одному із розділів монографії розглянуті питання  фінансової підтримки  суб’єктів торговельного 

підприємництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Зі змісту: 

   Частина 2. Механізми фінансової підтримки торговельного підприємництва 

Розділ 2.1. Теоретико-методологічні основи фінансової підтримки суб’єктів торговельного 

підприємництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

           2.1.1. Еволюція зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів торговельного підприємництва 

           2.1.2. Аналізування динаміки розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів торговельного 

підприємництва 

           2.1.3. Типологізація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з позиції їх фінансових потреб 

          2.1.4. Сутність поняття «механізм фінансової підтримки» 

          2.1.5. Види механізмів фінансової підтримки суб’єктів торговельного підприємництва у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

         2. 1. 6. Ризики у торговельному підприємництві та методи їх уникнення. 
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    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / [наук. ред. І. Г. Манцуров] ; 

Науково-дослідний екон. ін-т Мінекономрозвитку. - К. : [СПД "Сердюк В. Л.]. 

   Вип. 11 (174). - К., 2015. - 150 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Зарицька Н. С. Зовнішьоторговельне співробітництво України і США та шляхи його 

вдосконалення. – С. 56-59. 

 

У статті визначаються шляхи українсько-американського інвестиційного співробітництва  як важливого 

механізму міждержавної промислової співпраці, що поглиблює виробничу кооперацію українських та 

американських компаній, а також формує інтернаціональні відтворювальні міжнародні зв’язки. 

 

   Калюжна Н. Г. Інтеграційні пріоритети зовнішньої торгівлі України товарами рослинництва та 

тенденції росту. – С. 81-86. 

 

Обґрунтовано необхідність дослідження інтеграційних пріоритетів зовнішньої торгівлі України. 

Проаналізовано динаміку обсягів та структуру експорту та імпорту товарів України з точки зору наявності 

інтеграційного вектору розвитку. Перевірено гіпотезу про існування позитивної тенденції у структурі 

зовнішньої торгівлі України товарами з європейськими країнами. Обґрунтовано доцільність формування 

інтеграційних пріоритетів України на основі ефективної взаємодії з європейським і світовим економічним 

простором. 
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    Щеглюк, Богдан Петрович.  

    Експорт технологій виробництва товарів військового призначення та подвійного використання в 

контексті економічної безпеки держави [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави (екон. науки)" / Щеглюк Богдан Петрович ; Нац. ін-т стратегічних 

досліджень. - К., 2015. - 22 с. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

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

 
К 117979 

   658 
 

    Глущенко, Максим Михайлович.  

    Розвиток механізмів фінансової підтримки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : 

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

Максим Михайлович ; МОН України, ДВНЗ "Ун-т банківської справи". - К., 2015. - 20 с. 
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    Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / З. 

В. Герасимчук, Н. І. Корецька, Н. С. Різник, В. Л. Галущак ; Луцький нац. 

техн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 572 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 

522-547. 

 

У посібнику висвітлюється зміст, структура, призначення, функції та 

завдання грошово-кредитних систем в зарубіжних країнах. 
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    Кифак, Андрій Олександрович.  

    Антикризове регулювання національних банківських систем в умовах глобальної фінансової 

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

господарство і міжнародні екон. відносини" / Кифак Андрій Олександрович ; МОН України, Львів. нац. 

ун-т імені І. Франка. - Л., 2015. - 19 с. 
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    Кутузова, Мар'яна Михайлівна.  

    Фондовий ринок України в умовах нестабільності світового фінансового середовища [Текст] : 

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

Мар'яна Михайлівна ; МОН України, Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2016. - 20 с. 
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    Лазебник, Лариса Леонідівна.  

    Міжнародні банківські розрахунки [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Лазебник ; Київський нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2014. - 284 с. : табл. - Бібліогр.: с. 262-265. 

 

Розглянуто теоретичні та практичні питання організації міжнародних банківських розрахунків. 

Досліджено роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі. Проаналізовано різні способи фінансування 

на основі платіжних документів з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Особливу увагу 

приділено специфіці механізмів реалізації банками різних форм розрахунків і таким формам 

фінансування, як лізинг, факторинг і форфейтинг. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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     Международные коммерческие сделки [Текст] : учеб. пособ. / Елена 

Дыминская, Елена Кибенко, Ирена Кирвель [и др.] ; под ред. У. 

Хелльманна, С. А. Балашенко, В. И. Нагнибеды. - Хмельницкий : 

Хмельницкий ун-т упр. и права, 2015. - 524 с. : фот. цв. - (543990-

TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR "Обучение альтернативному 

урегулированию споров как подходу к обеспечению прав человека") 

(Экономическое право и альтернативное разрешение споров). - Библиогр.: 

с. 518-519 и в сносках. 

 

В пособии системно анализируются сделки международной купли-

продажи, поставки подряда, агентские и дистрибьюторские соглашения, 

связанные с инвестиционной и банковской деятельностью, отношения на 

валютних и биржевых рынках, рынках корпоративних прав на объекты 

интеллектуальной собственности, вопросы налогового регулирования международных коммерческих 

отношений. 
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    Проблеми та перспективи розвитку фінансів у сучасному світі 
[Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22-23 жовтня 

2015 року / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава 

: ПУЕТ, 2015. - 228 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Борисова Е. Р. Современные структурные проблемы российской 

экономики. – С. 13-14. 

   Лапко О. О. Рентна політика держави та її вдосконалення в умовах 

інтеграції до ЄС. – С. 26-27. 

   Трофімович  В. А., Лия  Антон.  Роль международных финансовых 

органов в совершенствовании менеджмента экономики услуг 

(секторальный аспект на примере Румынии). – С. 42-45. 

   Чернорук С. В., Коцуба А. В. Условия и перспективы развития государственно-частного партнерства 

в Республике Беларусь. – С. 46-47. 

   Данік Н. В. Аналіз міжнародної діяльності НБУ у 2014 році. – С. 93-97. 

   Бєлов О. В. Фінансування науки у Німеччині. – С. 191-193. 

   Карцева В. В. Финансовый контроллинг как составляющая системы управления хозяйствующим 

субъектом при интеграции в Евразийское экономическое пространство. – С. 207-208. 
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   Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) [Текст] : підручник для 

студ. ВНЗ / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-

Кондрацька ; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - К. : Центр 

учбової літератури, 2016. - 600 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с 597-599. 

 

Зі змісту: 

Частина третя. Міжнародні фінанси 

Розділ 1. Система міжнародних фінансів та світовий фінансовий ринок 

Тема 1. Сутність міжнародних фінансів 

Тема 2. Світовий фінансовий ринок та його структура 

Тема 3. Світова валютна система та валютний ринок 

Тема 4. Платіжний баланс 

Розділ 2. Міжнародні фінансові відносини та їх розвиток в умовах 

глобалізації 

Тема 5. Міжнародний кредит та міжнародні банківські операції 

Тема 6. Міжнародні інвестиції 

Тема 7. Міжнародні фінансові організації та співпраця України з ними. 


