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Розділ 1. Зовнішньоекономічна  діяльність.  Міжнародна  економіка.     

Європейський  Союз і Україна.   Міжнародні економічні відносини у системі 

світового господарювання 

 
 

Р 355410 

   339 
     

    Актуальні проблеми міжнародних відносин: економічний, політичний, 

історичний та комунікаційний аспекти [Текст] : матеріали підсумкової наук.-

практ. конф. молодих науковців, асп., здобувачів та студ., м. Ужгород,  

20 травня 2015 р. / ДВНЗ "Ужгородcький нац. ун-т", Ф-т міжнар. політики, 

менеджменту та бізнесу. - Ужгород : [ПП "АУТДОР-ШАРК"], 2015. - 176 с. - 

Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У збірнику вміщено статті і тези доповідей студентів, аспірантів і молодих 

учених факультету міжнародної політики, менеджменту та бізнесу. 

Висвітлюються національні та глобальні виміри розвитку світового 

господарства та міжнародного бізнесу, соціально-економічного, політичного, історичного та 

інноваційного розвитку зарубіжних країн, роль філології та лінгвістики в сучасному суспільстві та ін. 

 

 

Р 355613 

    34 
     

    Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (у 

контексті євроінтеграційних процесів) [Текст] = Actual Problems of Legal Regulation in Ukraine and 

Neighboring Countries (in the Context of European Integration Processes) : матеріали V Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конференції, 30 листопада 2015 року / [відп. ред. П. О. Куцик] ; Укоопспілка, Львівська 

комерційна акад. - Л. : [Камула], 2015. - 516 с. - Бібліогр. наприкінці ст.  

 

У збірнику представлені тези доповідей (229), які оприлюднені на V Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього 

зарубіжжя (у контексті євроінтеграційних процесів)», що відбулась у Львівській комерційній академії 30 

листопада 2015 року. 

  Збірник розрахований на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і 

установ, студентів, аспірантів та докторантів, практичних працівників і широкий читацький загал. 

 

 

К 119952 

   327 

 

    Антохів-Сколоздра, Олеся Михайлівна.  

    Європейський Союз у зовнішній політиці Канади [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

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

Антохів-Сколоздра Олеся Михайлівна ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - 

Чернівці, 2016. - 22 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%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Р 355430 

   339 
 

    Артьомов, Іван Володимирович.  

    Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи 

[Текст] : навч.-метод. посібник / І. В. Артьомов, Н. О. Діус ; ДВНЗ 

"Ужгородський нац. ун-т". - Ужгород : [ ПП "Аутдор-Шарк"], 2014. - 357 с. : 

табл. - (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 22). 

 

Посібник присвячений розкриттю сутності єврорегіонального співробітництва 

України. Розглянуто нормативно-правові та концептуальні засади, сучасний 

стан, проблеми та перспективи цього співробітництва з сусідніми країнами- 

членами Європейського Союзу. 

   Особливістю видання є те, що в ньому висвітлено компоненти методичного 

забезпечення дисципліни, методику її викладання в органічному поєднанні з психологічними 

особливостями молодіжної аудиторії, багатогранність процесу взаємодії викладача і студента. 

 

 

Р 355265 

   005 

 

    Білорус, Олег Григорович.  

    Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму [Текст] : монографія / О. Г. Білорус ; Відкритий 

міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т економіки і прогнозування НАН України. - К. : Ун-т 

"Україна", 2016. - 536 с. : табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

 У монографії досліджуються проблеми генези, формування і еволюції світ-системи постіндустріального 

корпоративно-монополістичного глобалізму, яка має специфічні формаційні та цивілізаційні ознаки 

фінансово-економічного імперіалізму. Особлива увага приділяється проблемам системно-структурної 

трансформації глобального капіталу та конвергенції національних капіталів і їх експлуатації світ-

системою постіндустріального глобалізму. 

 

 

К 120005 

   339 
 

    Білоус, Артем Олексійович.  

    Трансформація міжнародної управлінської діяльності компаній залізничного машинобудування 

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

міжнародні екон. відносини" / Білоус Артем Олексійович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 

2016. - 21 с. 

 

 

К 119808 

   34 
 

    Білоцький, Сергій Дмитрович.  

    Міжнародно-правове регулювання у сфері екологічно орієнтованої енергетики [Текст] : автореф. 

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

Дмитрович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 40 с. 

 

 

К 120304 

   34 
 

    Бондар, Катерина Петрівна.  

    Особливості правової природи арбітражних механізмів Міжнародного центру з врегулювання 

інвестиційних спорів (ІКСІД) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 

12.00.11 "Міжнародне право" / Бондар Катерина Петрівна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. 

Корецького. - К., 2016. - 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%90%D1%80%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%D1%80%D1%83%D1%81,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=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,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%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%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%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


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

К 119501 

   327 
 

    Бут, Станіслав Анатолійович.  

    Стратегічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської Народної Республіки та 

Російської Федерації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 

"Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Бут Станіслав Анатолійович ; МОН 

України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 20 с. 

 

 

Р 355582 

   34 

 

Вільчик, Тетяна Борисівна.  

    Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах 

Європейського Союзу та в Україні [Текст] : монографія / Т. Б. Вільчик ; Нац. 

юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2015. - 400 с. - Бібліогр.: 

с. 337-399. 

 

У монографії здійснено комплексне дослідження теоретичних і прикладних 

проблем, пов’язаних із правовою регламентацією та функціонуванням 

інституту адвокатури у країнах Європейського Союзу та в Україні. Автор 

зосереджує увагу на низці тенденцій і проблем, що виникли в цих країнах, із 

тим, щоб на достойному рівні та якомога ефективніше  здійснювати процес 

адаптації українського законодавства до стандартів Європейського 

співтовариства. Особлива увага приділяється вивченню рішень Європейського суду з прав людини, 

узагальнений аналіз яких наводиться в роботі. 

 

 

 

Р 355669 

   31 
 

    Вояковський, Даріуш.  

    Ментальні кордони в Європі без кордонів [Текст] : [монографія] : 

переклад з польської / Даріуш Вояковський. - 2-ге вид., допов. - К. : Ніка-

Центр, 2015. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 300-315. - Імен. покажч.: с. 316-

318. 

 

Монографія польського науковця є одним із варіантів відповіді на питання про 

суть і характер змін, які відбуваються у Європі із європейцями на ґрунті 

конструювання нових вимірів ідентичності у світлі сучасних 

трансформаційних, інтеграційних і глобалізаційних процесів. 

 

 

К 120168 

   37 

 

    Гаврилюк, Анна Віталіївна.  

    Тенденції розвитку класичних університетів Німеччини [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Віталіївна ; Київський ун-т імені Б. Грінченка. - К., 2016. - 20 с. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%82,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%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%92%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D1%88
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%90%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


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

 

Р 355388 

   34 

 

    Гайдулін, Олександр Олександрович.  

    Європейське контрактне право (спеціальна частина) [Текст] : курс 

лекцій / О. О. Гайдулін ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т 

імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 397 с. : іл. - Бібліогр.: с. 345-391 

та у виносках. 

 

Пропонований курс лекцій цілісно висвітлює проблеми національних 

інститутів контрактного права окремих європейських країн (передусім 

Франції, Німеччини, Англії) та нової галузі приватного права Європейського 

Союзу, що формується. 

 

 

К 120257 

   327 
 

    Головань, Олександр Олексійович.  

    Еволюція зовнішньої політики США на початку ХХІ століття [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

розвитку" / Головань Олександр Олексійович ; МОН України, Чорноморський держ. ун-т імені П. Могили. 

- Миколаїв, 2016. - 22 с. 

 

 

К 119628 

   34 
 

    Гринь, Тетяна Григорівна.  

    Правове регулювання працевлаштування в Україні та за кордоном: порівняльно-правовий 

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

право"; "Право соціального забезпечення" / Гринь Тетяна Григорівна ; МОН України, КНУ імені               

Т. Шевченка. - К., 2016. - 20 с. 

 

 

 Р 355707 

   327 

 

    Гриценко, В. И.  

    ЮНЕСКО – 70: итоги, состояние, перспективы [Текст] : [доклад] / В. И. Гриценко ; [ред. С. П. 

Чарчиян] ; НАН Украины, Междунар. научно-учебный центр информационных технологий и систем. - К. : 

[Друкарня видавничого дому "Академперіодика" НАН України], [2016]. - 57 с. 

 

В докладе рассмотрена история создания ЮНЕСКО и путь, пройденный Организацией за 70 лет ее 

деятельности. Даны основные приоритеты Среднесрочной Стратегии и Крупных программ ЮНЕСКО: 

Образование, Наука, Культура, Коммуникация и информация. Особое внимание уделено программе 

«Образование» и его роли в рамках устойчивого развития. Показана роль Рамочной программы 

«Образование – 2030» в формировании международной платформы идей и подходов в реализации 

Мандата ЮНЕСКО. Рассмотрены возможности интеллектуальных информационных технологий 

преодолевать  сложный комплекс условий и ограничений в решении поставленных задач на период после 

2015 г. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%B9%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%98.


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

 

К 120242 

   007 
 

    Гурчіані, Хатуна Джимшерівна.  

    Особливості висвітлення соціальної проблематики сучасним українським ТБ у контексті 

глобальних світових тенденцій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Гурчіані Хатуна Джимшерівна ; МОН 

України, Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. - Д., 2016. - 18 с. 

 

 

 

К 119630 

   355 
 

    Гущин, Олег Олександрович.  

    Адміністрування миротворчої діяльності Збройних Сил України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

/ Гущин Олег Олександрович ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - К., 2016. - 20 с. 

 

 

 

 

Р 355052 

   339 
 

    Дубницький, Володимир Іванович.  

    Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / В. І. 

Дубницький, Н. М. Чуприна, І. П. Ганжела ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-

технологічний ун-т". - Д. : Акцент ПП, 2015. - 588 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 

537-545. 

 

У навчальному посібнику описано теоретичні, методологічні і прикладні 

підходи до обґрунтування феномену глобалізації та сучасної методології 

глобальної економіки. Розглянуто становлення глобальної економіки, 

парадоксальну природу глобальних трансформацій, а  також проблеми 

формування ефективних стратегій економічного розвитку та їх варіантність у національному і 

глобальному аспектах. Особливу увагу приділено прикладним аспектам процесів глобальної економіки: 

стратегічному аналізу і прогнозуванню на основі геоекономічного підходу, а також регулятивним 

механізмам глобальної економіки. 

 

 

К 119314 

   32 

 

    Дунець, Василь Богданович.  

    Розвиток демократичної політичної культури сучасної молоді (на прикладі Республіки Польща та 

України) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.03 

"Політична культура та ідеологія" / Дунець Василь Богданович ; МОН України, Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. - К., 2016. - 20 с. 

 

 

 

Р 355838 

   339 
     

    Економіка та управління підприємствами регіонів України в 

контексті європейської інтеграції [Текст] : монографія / [Біба В. В., Васюта 

В. Б., Григор'єва О. В. та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Чевганової ; Полтавський нац. 

техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : [ПолтНТУ], 2016. - 209 с. : граф., 

рис., табл. - 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%93%D1%83%D1%80%D1%87%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96,%20%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%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%94%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

Зі змісту: 

Розділ 1. Конкурентоспроможність української продукції на європейських ринках 

Розділ 2. Проблеми та перспективи виходу українських підприємств України на європейський ринок 

Розділ 3. Перспективи інноваційного та інвестиційного розвитку економіки України в умовах сучасної 

глобалізації. 

 

 

 

Р 355839 

    35     

    Економічна безпека: держава, регіон, підприємство [Текст] : матеріали II 

Всеукр. наук.-практ. Інтернет- конф., 15 груд. 2015 р. - 15 січ. 2016 р. / Полтав. 

нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Каф. фінансів і банк. справи. - Полтава : 

[ПолтНТУ], 2016. - 214 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту:  
   Буркова І. С. Верещака Т. П.  Місце України в міжнародному рейтингу  

сприйняття корупції. – С.141-143. 

   Волкова В. В., Дикань Р. В., Задорожний А. В. Залучення іноземних  

інвестицій: способи  та проблеми  вирішення. – С.147-149.       

 

  

Р 355870 

   339 
     

    Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки 

[Текст] : XX Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених: тези доп.,  

23 березня 2016 р. / Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля, Каф. 

міжнар. економіки та економічної теорії. - Д. : [Ун-т ім. Альфреда Нобеля], 

2016. - 136 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Збірник містить тези доповідей молодих науковців з України, Азербайджану, 

Грузії, Великої Британії, Польщі, Росії та інших країн, які  наводять свої 

оцінки сучасного процесу глобалізації та перспективи світових інтеграційних 

тенденцій. Досліджуються макроекономічні суперечності та шляхи їх 

вирішення у різних країнах. 

 

 

К 120247 

   34 
 

    Іванець, Іван Петрович.  

    Правові проблеми виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини в сфері приватного права [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : 

[спец.] 12.00.08 "Цивільне право і цивільний процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / 

Іванець Іван Петрович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 18 с. 

 

 

К 120019 

   34 
 

    Ілляшенко, Олексій Володимирович.  

    Запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами людини в Україні та інших європейських 

країнах (порівняльно-правове дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юридичних наук : [спец.] 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія"; "Кримінально-виконавче право" / 

Ілляшенко Олексій Володимирович ; Акад. адвокатури України. - К., 2016. - 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%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%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


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

К 119641 

   34 
 

    Кабаченко, Марина Олександрівна.  

    Міжнародно-правові стандарти оплати праці [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юридичних наук : спец. 12.00.05 "Трудове право"; "Право соціального забезпечення" / Кабаченко Марина 

Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 19 с. 

 

 

К 119441 

   327 
 

    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., 2016. - 20 с. 

 

 

Б 17591 

   37 

 

"Києво-Могилянська академія", національний університет. 
    Наукові записки НаУКМА [Текст] : [зб. наук. ст.]. - К. : [ВПЦ НаУКМА]. - (Політичні науки). -   

   Т. 173. - К., 2015. - 86 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Толстов С. В., Якушик В. М. Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні. –  

С. 72-82. 

У статті визначено особливості та перспективи політики ЄС у регіоні Східної Європи. Розглянуто основні 

віхи та етапи становлення східного вектора Європейської політики сусідства, формалізованого у вигляді 

ініціативи «Східне партнерство». Проаналізовано становлення та реалізації східноєвропейської політики 

ЄС.  

 

 

Р 355649 

    3 
 

    Клименко, Ілона Вікторівна.  

    Сучасні моделі компетенцій державних службовців [Текст] : монографія / 

І. В. Клименко, О. О. Акімов, Е. А. Афонін ; Академія муніципального 

управління. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 176 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 166-172. 

 

В монографії викладені основні поняття моделей зрілості та компетенцій 

державних службовців в сфері аналізу та управління інформацією для 

прийняття управлінських рішень. Приділена увага процесам формування та 

моделювання психологічної готовності державних службовців до професійної 

діяльності в умовах євроінтеграції. 

 

 

К 119513 

   327 
 

    Кононенко, Марія Григорівна.  

    Еволюція зовнішньополітичної стратегії КНР в регіоні Перської затоки [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 24.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку" / Кононенко Марія Григорівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. 

- 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%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F,%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%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=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Р 355672 
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    Кривицька, Олена Віталіївна.  

    Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України [Текст] : 

монографія / Олена Кривицька ; НАН України, Ін-т політичних і 

етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД імені І. Ф. 

Кураса, 2015. - 326 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 290-316. 

 

В монографії здійснений аналіз особливостей українських ідентифікаційних 

практик, конструювання негативної ідентичності, кордонів розмежування 

«ми»/«вони», дистанції  «свій»/«чужий» у соціокультурному просторі. 

Розкрито авторське бачення політизованої проблеми «двох Україн», «кризи 

участі», ціннісно-ідеологічної поляризації соціуму. 

 

 

 

Р 355777 

   339 
    Кузьмін, Олег Євгенович.  

    Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, І. В. 

Литвин ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львівської політехніки, 

2016. - 300 с. : табл. - Бібліогр.: с. 288-297. 

 

 Структура посібника охоплює 11 тем, що дають змогу студентам логічно 

систематично та комплексно вивчити закономірності, моделі і вплив 

глобалізації  на економічний розвиток світу; ознайомитись з історичними 

етапами виникнення глобалізації, завданнями, цілями, концепціями та формами 

глобальної економіки, оволодіти знаннями стосовно особливостей 

функціонування глобальних ринків; сформувати уявлення стосовно основних проблем глобалізації; 

аналізувати стратегію розвитку України від її участі у процесах глобалізації; опанувати знання та 

проводити аналіз економічних та соціальних перетворень в Україні від її участі у процесах глобалізації; 

розуміти відмінності між корпоративними та національними інтересами у системі глобалізації. 

 

 

Р 355404 

   339 
 

    Лук'яненко, Ольга Дмитрівна.  

    Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності [Текст] : 

монографія / О. Д. Лук'яненко ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. 

економічний ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 299 с. : рис.,  

табл. - Бібліогр.: с. 244-263. 

 

Монографію присвячено дослідженню сучасних проблем інноваційного 

розвитку, що актуалізувалися в процесі глобальних структурних економічних 

трансформацій ХХІ ст. Доведено необхідність застосування нових підходів в 

аналізі тенденцій технологізації, інтелектуалізації й креатизації у глобальній парадигмі розвитку. Розглянуто 

передумови та особливості становлення  постіндустріальної економіки знань у різних країнах, виявлено 

мотивації індивідуального, корпоративного, національного і глобального інноваційного лідерства з 

урахуванням особливостей прояву їх в українському бізнес-середовищі та суспільстві. 

 

К 120323 

   34 
 

    Малишева, Юлія Владиславівна.  

    Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки ООН [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Малишева Юлія Владиславівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2016. - 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%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%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%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%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%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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   334 
 

    Меліхов, Андрій Анатолійович.  

    Конкурентний розвиток промислових підприємств: теорія та 

методологія управління в умовах турбулентного зовнішнього оточення 
[Текст] : монографія / Меліхов Андрій Анатолійович ; ДВНЗ "Приазовський 

держ. техн. ун-т". - Маріуполь : [ПДТУ], 2014. - 441 с. : рис., табл. - Бібліогр.:  

с. 337-366. 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження взаємозв’язку конкурентного 

розвитку промислових підприємств і економічного зростання національної 

економіки 

1.3. Світовий і вітчизняний досвід управління конкурентним розвитком в умовах турбулентності 

зовнішнього середовища 

  Розділ 2. Методологічна база формування механізму управління конкурентною    

  взаємодією промислових підприємств 

  Розділ 3. Практичні особливості управління конкурентним  розвитком промислових  

  підприємств 

3.1. Виявлення структурних зрушень у промисловості за турбулентних умов зовнішнього 

оточення 

Розділ 4. Функціонально-методичні основи формування механізму стратегічного управління 

конкурентним розвитком промислових підприємств 
Розділ 5. Ефективність використання механізму стратегічного управління конкурентним розвитком 

промислових підприємств. 

 

 

Р 355719 

   31     

 

Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст, міжнар. симпозіум (2015 ; Львів).  
    Міжнародний симпозіум "Міграція у кризових умовах: українсько-польський контекст" [Текст] : 

збірник матеріалів, [3 вересня 2015 року] / Підкомітет з питань регіонального та транскордонного 

співробітництва між Україною та країнами ЄС Комітету ВР України з питань європейської інтеграції, 

Львівська облдержадмін., Нац. ун-т "Львівська політехніка" [та ін.]. - Л. : [Вид-во Львів. політехніки], 2015. - 

160 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

До збірника увійшли доповіді та виступи учасників Міжнародного симпозіуму "Міграція у кризових умовах: 

українсько-польський контекст" Розглянуто проблеми міжнародної міграції та її регіональну специфіку, 

проаналізовано сучасні особливості українсько-польської міграції, її тенденції та перспективи, міграційні 

орієнтири української студентської молоді, а також міграційну політику Польщі. 

 

 

Р 355496 

   331 
     

    Моніторинг соціокультурних виявів міграцій в умовах євроінтеграційних процесів України: 

регіональний аспект [Текст] : метод. рекомендації / [Садова У. Я., Семів Л. К., Бідак В. Я. та ін. ; редкол.: 

Садова У. Я., Оліскевич М. О., Ригндзак О. Т., Андрусишин Н. І.] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього". - Л. : [ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 

України"], 2015. - 52 с. : рис. 

 

Зі змісту: 

1. Методологічні основи моніторингу соціокультурних виявів міграції у регіоні 

2. Соціокультурна інтеграція та адаптація внутрішньо переміщених осіб в регіональний суспільний розвиток 

(за результатами спеціального моніторингу  в окремих регіонах держави) 

3. Євроінтеграційні процеси в регіонах України як визначальний фактор соціокультурних трансформацій. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%96%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%83%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85:%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%83%D0%BC%20%282015;%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%29


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
К 119517 

   327 

 

    Мудрицька, Катерина Олександрівна.  

    Зовнішньополітична стратегія Франції за президентства Ніколя Саркозі [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 24.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку" / Мудрицька Катерина Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 

2016. - 20 с. 

 

 

 

Р 355136 

   338 
     

    Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку 

аграрної сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів 
[Текст] : колективна монографія / [Губенко В. І., Мухіна І. А., Хорунжий І. В. 

та ін.] ; під ред. Нестерчук Ю. О. ; Уманський нац. ун-т садівництва, Ф-т 

економіки і підприємництва. - Умань : Сочінський М. М., 2016. - 291 с. : рис., 

табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

Зі змісту: 

1. Теоретичні та практичні засади формування аграрної сфери економіки в  

    умовах глобалізації 

2. Стан та умови забезпечення виробництва конкурентоспроможної  

   сільськогосподарської продукції в умовах адаптації до стандартів ЄС 

3. Інноваційні напрями розвитку аграрної сфери економіки 

4. Основні тенденції розвитку переробних підприємств України 

5. Соціально-економічні аспекти функціонування аграрного бізнесу в Україні. 

 

 

 

Б 17634 

   37 
     

    Огляд реалізації проектів Програми Темпус: більше 20 років в Україні. 

1993-2014 [Текст] : інформаційний бюлетень : висновки і рекомендації / 

Україна-Темпус, Національний Темпус / Еразмус+ офіс в Україні. - К. : [ГО 

"Ін-т лідерства, інновацій та розвитку"], 2015. - 64 с. : фот. - (Modernising 

Higher Education). 

 

Україна приєдналася до участі в конкурсах Програми Європейського Союзу 

Темпус 29 квітня 1993 р. 

   Представництво Європейського Союзу в Україні здійснює координацію 

Програми Темпус від початку її історії в українській державі. 

   Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури за  мандатом Європейської 

Комісії координує запровадження Програми Темпус з 2009 р. та відповідає за реалізацію програми. 

   Міністерство освіти і  науки  України протягом 20 років є головним бенефіціаром Програми Темпус та 

активним учасником партнерств у 72 проектах Програми Темпус. 

   Проекти Програми Темпус ІІ (1994-1998 рр.)  мали спрямованість на розвиток навчальних планів 

магістерської підготовки з економіки, економетрії, банківської справи, економіки навколишнього 

середовища, суспільних наук та ін. 

 

 

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. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%B4%D1%80%D0%B8%D1%86%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%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 
 

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 етапу інтеграції та місця у цьому України. 

 

 

 

С 21031 

   327 
     

    Основи теорії міжнародних відносин. Словник [Текст] : навч. посіб. / [М. 

П. Гетьманчук, Л. О. Дорош, М. В. Здоровега та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська 

політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 340 с. 

 

У словнику розкрито поняття, терміни та категорії теорії міжнародних 

відносин. Значну увагу приділено сутності міжнародних відносин, 

міжнародних систем та міжнародного порядку, учасникам міжнародних 

взаємодій, цілям та інтересам їхньої діяльності, видам і формам міжнародних 

відносин тощо. Розглянуто наукові ідеї та позиції вчених, що здійснили 

вагомий внесок у розвиток науки про міжнародні відносини. 

 

К 119471 

   327 
 

    Павлюк, Олеся Ігорівна.  

    Зовнішньополітичний курс Сполучених Штатів Америки щодо Ісламської Республіки Іран: від 

співробітництва до політики "стримування" [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

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

Павлюк Олеся Ігорівна ; МОН України, Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с. 

                                                                                                                              

 

 

 

Р 355244 

   327 

 

    Парахонський, Борис Олександрович.  

    Зовнішня політика України в умовах кризи міжнародного 

безпекового середовища [Текст] : аналіт. доп. / Б. О. Парахонський, Г. М. 

Яворська ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2015. - 99 с. - 

(Серія "Національна безпека" ; вип. 10). - Бібліогр. у виносках. -  Авт. на 

обкл. не зазнач. 

 

Російська агресія проти України посилила негативні чинники, наявні в 

міжнародному безпековому середовищі, й запустила додаткові рушійні тенденції, порушивши 

міжнародно-правові засади світового порядку. У доповіді детально проаналізовано сучасну кризу системи 

міжнародної безпеки, визначено чинники глобальної й регіональної нестабільності та їх вплив на 

міжнародну позицію України. Окрему увагу приділено питанню міжнародних гарантій безпеки, 

проблемам регіональної політики України й новим аспектам європейської та євроатлантичної інтеграції в 

умовах агресії. 

 

 

К 119482 

   37 
 

    Поліщук, Олена Анатоліївна.  

    Формування правової компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у 

вищих аграрних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Поліщук Олена Анатоліївна ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені П. Тичини. - Умань, 2016. - 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%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%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%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%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%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

К 120077 

   327 
 

    Польовий, Тарас Євгенович.  

    Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь (1991-1996 рр.) [Текст] : автореф. дис. на 

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

глобального розвитку" / Польовий Тарас Євгенович ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. 

Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с. 

 

 

 

Р 355429 

   339 
 

    Полянська, Алла Степанівна.  

    Зовнішньоекономічна діяльність підприємств нафтогазового комплексу 

[Текст] : навч. посіб. / А. С. Полянська ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т 

нафти і газу. - Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2015. - 250 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 232-238. 

 

Посібник містить системний виклад знань щодо змісту та видів 

зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств, особлива увага 

приділена нафтогазовому комплексу. Висвітлені питання тарифного, 

нетарифного і валютного регулювання. Дана характеристика видів 

зовнішньоекономічної діяльності, способам виходу на зовнішні ринки, формам міжнародної співпраці, 

особливостям міжнародних транспортних перевезень, посередницької діяльності, етапам укладання 

зовнішньоекономічних контрактів, їх структурі, визначенню ефективності такої діяльності, способам 

організації, особливостям ціноутворення, значенню та особливостям функціонування ЗЕД, видам і 

способам страхування ризиків.  

 

 

 

 

Р 355538 

   34 
 

    Попович, Антоніна Іванівна.  

    Правове забезпечення екологічного оподаткування в Україні і 

Європейському Союзі [Текст] : [монографія] / Антоніна Попович ; Ін-т 

законодавчих передбачень і правової експертизи, ДВНЗ "Ужгородcький нац. 

ун-т". - Ужгород : [ПП "АУТДОР ШАРК"], 2014. - 227 с. 

 

У виданні представлені результати порівняльно-правового аналізу справляння 

екологічних податків в Україні і Європейському Союзі, проведеного на основі 

нормативно-правових документів України, установчих договорів ЄС (у редакції 

Лісабонського договору), актів інституцій ЄС, бази даних Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Європейського 

екологічного агентства. (ЄЕА). 

 

 

 

Р 355939 

   339 
     

    Публічно-приватне партнерство у відносинах держави з міжнародними організаціями та 

транснаціональними компаніями [Текст] : колект. наук. монографія / [Т. І. Єфименко, Є. Л. Черевиков, 

К. В. Павлюк та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН 

України". - К. : [Поліграф. дільниця ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"], 2015. - 444 с. : 

табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

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

Досліджено проблеми формування та розвитку публічно-приватного партнерства у відносинах держави з 

міжнародними організаціями та транснаціональними компаніями в контексті створення умов для 

конкурентоспроможного економічного зростання, заснованого на модернізації механізмів державного 

управління економікою, інтенсифікації процесів трансферу технологій, розвитку інфраструктурних систем 

економіки, формування конкурентних відносин та розвитку екосистемного управління. Розроблено 

методологічні засади формування стратегії співробітництва держави з міжнародними організаціями та 

транснаціональними компаніями на засадах публічного партнерства. 

 

 

 

Б 17644 

   332 

     

    Регулювання екологічної безпеки транскордонного регіону в умовах євроінтеграції України [Текст] 

: наукова доповідь / [В. С. Кравців, П. В. Жук, І. А. Колодійчук та ін. ; наук. ред. В. С. Кравців] ; НАН 

України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України". - Л. : [ДУ "Ін-т 

регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"], 2015. - 122 с. 

 

В доповіді розглянуто теоретико-методичні положення щодо поняття екологічної безпеки транскордонного 

регіону, шляхів та інструментів її досягнення. Проведено дослідження вітчизняних та європейських 

механізмів регулювання екологічної безпеки та розглянуто можливості їх конвергенції. З урахуванням 

положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом запропоновано шляхи 

вдосконалення механізмів регулювання екологічної безпеки у транскордонних регіонах України та ЄС. 

 

 

 

Р 355864 

   005 
 

    Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні [Текст] : зб. тез доп. 

Всеукр. наук.-практ. конференції, [м. Харків, 19-20 листопада 2015 р.] / Київський нац. торг.-екон. ун-т, 

Харківський торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Заклад освіти "Білоруський торг.-екон. ун-т споживчої кооперації", 

University of Economics in Bratislava . - Х. : [КНТЕУ , ХТЕІ КНТЕУ], 2015. - 180 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

 

Зі змісту: 

   Алексєєва Т. І., Логвіненко К. В. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг 

промислових підприємств Харківського регіону. –  С. 5-6. 

 «Співробітництво з країнами світового співробітництва у торговельній, науково-технічній, культурній 

сферах будуть сприяти зміцненню міжнародних відносин, розвитку спеціалізації та кооперації, що приведе 

до підвищення показників економічної ефективності діяльності підприємств України». 

 

 

 

К 119883 

   34 
 

    Рябікін, Дмитро Андрійович.  

    Відповідальність перевізника за договором міжнародного морського перевезення вантажу [Текст] : 

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

процес"; "Сімейне право"; "Міжнар. приватне право" / Рябікін Дмитро Андрійович ; МОН України, КНУ 

імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 29 с. 

 

 

 

К 119342 

    34 
 

    Самойленко, Євген Анатолійович.  

    Міжнародно-правове регулювання навігаційного використання міжнародних рік [Текст] : автореф. 

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

Євген Анатолійович ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2016. - 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%A0%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

 

К 119886 

   34 
   Слабошпицька, Уляна Олександрівна.  

   Сучасні тенденції в уніфікації правового регулювання міжнародних спадкових відносин [Текст] : 

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

процес"; "Сімейне право"; "Міжнар. приватне право" / Слабошпицька Уляна Олександрівна ; МОН 

України, КНУ імені Т. Шевченка . - К., 2016. - 20 с. 

 

 

Р 355780 

   658 
 

    Татар, Марина Сергіївна.  

   Вплив чинників зовнішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств [Текст] : навч. 

посіб. / М. С. Татар ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 

2015. - 80 с. : табл. - Бібліогр.: с.57-68. 

 

Наведено процедуру оцінювання впливу чинників зовнішнього середовища на конкурентоспроможність 

підприємств. Приділено увагу не тільки обчислювальним процедурам, а й способам аналізу отриманих 

результатів розрахунків і методам розроблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень. 

   

 

К 120132 

   339 
 

    Туров, Владислав В'ячеславович.  

    Трансформація економічного розвитку Республіки Казахстан у сучасній світогосподарській 

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

господарство і міжнародні екон. відносини" / Туров Владислав В'ячеславович ; МОН України, 

Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2016. - 22 с. 

 

  

С 21082 

    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. 2. - Т., 2015. - 272 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Міжнародний збірник наукових праць присвячено висвітленню проблем 70-

річчя завершення Другої світової війни, ролі України в новітній системі 

міжнародних відносин, її участі в зарубіжних зв’язках, актуальним питанням 

всесвітньої історії. 

   Значну увагу приділено проблемам методології, історіографії та 

джерелознавства, а також історії української і зарубіжної культури, освіти й 

науки, подано рецензії, огляди та хроніку наукового життя. 

 

 

Б 17635 

   37 
     

    Україна 2008-2014. 94 проекти Темпусу IV [Текст] = Ukraine 2008-2014 : інформаційний бюлетень 

(останні проекти завершаться в 2016 році) / Національний Темпус / Еразмус+ офіс в Україні. - [К.] : [ГО 

"Ін-т лідерства, інновацій та розвитку"], 2014. - 428 с. : табл. 

 

За результатами шести конкурсів програми Темпус IV (2008-2013). 

   Українські навчальні заклади та інші інституції реалізують 94 проекти, з яких: 76 спільних проектів, 18 

проектів структурних заходів, 20 національних; 74 багатонаціональних проектів. У реалізації проектів 

беруть участь 513 партнерів з України з яких 343 представляють вищі навчальні заклади. Загалом 116 

вищих навчальних закладів з України задіяні в 94 проектах. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80,%20%D0%9C%D0%B0%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%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

К 120097 

   32 

 

    Цебенко, Олег Олександрович.  

    Сепаратизм у країнах-членах ГУАМ: міжнародно-політичний вимір [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

глобального розвитку" / Цебенко Олег Олександрович ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. 

Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с. 

 

 

К 119739 

   34 
 

    Чижмарь, Юрій Васильович.  

    Національне та міжнародне трудове право: теоретико-правові проблеми [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : спец. 12.00.05 "Трудове право"; "Право соціального 

забезпечення" / Чижмарь Юрій Васильович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 36 с. 

 

 

К 120142 

   37 
 

    Шийка, Юлія Іванівна.  

    Розвиток білінгвальної освіти у Канаді [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шийка Юлія Іванівна ; МОН України, 

Дрогобицький держ. пед. ун-т імені І. Франка. - Дрогобич, 2016. - 20 с. 

 

 

К 120149 

   339 
 

    Якуненко, Костянтин Вікторович.  

    Розвиток інтеграційної взаємодії України з європейським Енергетичним Співтовариством (на 

прикладі вугільної електроенергетики) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Якуненко Костянтин Вікторович ; 

МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 21 с. 

 

 

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
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    Ільчук, Павло Григорович.  

    Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств [Текст] : автореф. дис. на 

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

Ільчук Павло Григорович ; МОН України, Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький, 2016. - 40 с. 

 

 

 

Р 355601 

   005 
 

    Матюшенко, Ігор Юрійович.  

    Міжнародний інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / 

Матюшенко І. Ю. ; Харківський нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця. - Х. : 

Вид-во ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2014. - 519 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 

424-446. 

 

Розглянуто теоретичні засади й особливості політики регулювання та 

стимулювання міжнародних інвестицій за допомогою державних інвестиційних 

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%A6%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0,%20%D0%AE%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%AF%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%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 
 
програм. Подано методичні підходи до аналізу інвестиційної привабливості на рівні держави, регіону, галузі 

та підприємства. Наведено напрями формування інвестиційної стратегії й інвестиційних ресурсів, практичні 

рекомендації до формування портфеля міжнародних інвестицій, впливу валютних курсів, вибору 

інноваційних пріоритетів міжнародного інвестування і перспектив поліпшення інвестиційного клімату в 

Україні в умовах асоціації з Європейським Союзом і співробітництва з ЄврАзЕС. 

 

 

 

Р 355935 
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    Організація маркетингового управління діяльністю підприємств 

машинобудівного кластера в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [Т. І. 

Лепейко, А. А. Пилипенко, О. І. Пушкар та ін.] ; Харківський нац. екон. ун-т 

імені Семена Кузнеця. - Х. : Золоті сторінки, 2015. - 664 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 469-512. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

 Монографію присвячено теоретично-методичному обґрунтуванню концепції 

організації маркетингового управління діяльністю підприємств 

машинобудівного кластера в умовах глобалізації. Запропоновані принципи 

організації маркетингу кластера визначають параметри створення та 

використання системи маркетингового управління діяльністю його учасників.  

Основу такої системи становить підпорядкування маркетинговій парадигмі практик життєвого циклу 

підприємства. Удосконалено технологію оцінювання маркетингового потенціалу підприємства через рівень 

його стратегічної відповідності, який розглянуто як важіль спрямування керівних впливів. Визначено 

контури рефлексивного управління формуванням інформаційно-інституціонального середовища узгодження 

маркетингової взаємодії учасників кластера. 

 

 

Р 355854 
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    Партнерські відносини на ринку В2В та В2С [Текст] : монографія / 

[Є. Крикавський, З. Люльчак, Я. Циран, І. Петецький ] ; Нац. ун-т "Львівська 

політехніка". - Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2015. - 232 с. : граф., табл. - 

(Світ маркетингу і логістики). - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Маркетинг партнерських стосунків як метод концентрації уваги 

виробника на потребах і преференціях клієнтів 

Розділ 2. Купівельні поведінки інституціонального клієнта та проблеми у 

вимірюванні рівня його задоволення 

Розділ 3. Формування механізму вдосконалення маркетингового управління лояльністю клієнтів 

підприємств 

Розділ 4. Проектування, сприйняття якості та системи управління нею 

Розділ 5. Концепція та методика маркетингових досліджень задоволення інституціональних клієнтів 

підприємств на ринку технологічного транспорту. 

 

 

Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  

діяльність.  Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій 
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    Бак, Галина Олександрівна.  

    Технологічні ресурси транснаціональних корпорацій як джерело інноваційно-інвестиційної 

модернізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Бак Галина Олександрівна ; НАН України, ДУ "Ін-т 

економіки та прогнозування НАН України". - К., 2016. - 20 с. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

    Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: 

теоретико-правові та організаційні аспекти [Текст] : монографія / О. Д. 

Довгань ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права, НАН 

України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. - К. : [НБУ імені В. І. 

Вернадського], 2015. - 388 с. : рис. - Бібліогр. у виносках. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теоретично правові основи дослідження проблем інформаційної 

безпеки 
 1.1. Глобалізаційні процеси в інформаційній сфері 

 1.2. Особливості розвитку понятійного апарату 

 1.3. Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки 

Розділ 2. Методологія та історіографія вивчення проблем інформаційної безпеки 

                2.1. Структурні особливості методології вивчення проблем інформаційної  

                    безпеки 

               2.2. Історіографічна основа теоретичних та організаційних засад вивчення  

                   проблем інформаційної безпеки держави та суспільства 

Розділ 3. Основні тенденції еволюції змісту інформаційної безпеки 

3.1. Проблеми правового захисту суверенних інформаційних ресурсів 

3.2. Сучасна інформаційна інфраструктура і основні завдання її правового 

        захисту проти проявів комп’ютерного тероризму  

3.3. Нейтралізація міжнародних інформаційних загроз 

3.4. Методологія організації комплексного моніторингу загроз національній  

       безпеці в інформаційній сфері 

Розділ 4. Організаційно-правові аспекти нейтралізації загроз в інформаційній сфері  

                розвитку українського суспільства 
                4.1.Організація роботи з підвищення ефективності використання 

                  інформаційних  ресурсів 

                4.2.Організація правового гарантування безпеки 

                4.3. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки 

Розділ 5. Шляхи правового вдосконалення інформаційної безпеки в контексті  

                інформаційної сфери суспільства 

                5.1. Розвиток інформатизації і інформаційна безпека 

                5.2. Соціальні мережі як чинники впливу 

                5.3. Правові засади формування і розвитку системи безпеки та захисту  

                     інформаційних ресурсів держави. 

 

 

 

 

С 21054 

   001 

 

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

вид.] / НАН України. - К. : Академперіодика, 2015. -     

   Вип. 12. - К., 2015. - 154 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 136-151 та у виносках . 

 

    Інформує про особливості історії енциклопедичної справи, сучасний стан 

розвитку довідкової літератури, проблеми її укладання; аналізує найважливіші 

енциклопедії. 

 

 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%B0%D0%BD%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

С 21062 

   004 
     

    Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі 

[Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. 

б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [НБУВ], 2014. - 218 с. - Бібліогр. наприкінці розд. -  Авт. 

зазначено на звороті тит. арк. 

 

У монографії розглянуто загальні тенденції процесу виробництва, комплектування, організації зберігання 

нових, введення в суспільний обіг і ефективного використання наявних в інформаційних фондах ресурсів 

в інтересах національного розвитку, формування, таким чином, загальнонаціонального інформаційного 

комплексу в Україні – важливого чинника координації національного розвитку, удосконалення 

міжнародних інформаційних обмінів.  

 

 

Р 355630 

   334 
 

    Сльозко, Олена Олександрівна.  

    Глобальні інноваційні стратегії ТНК – локомотив сучасної світової економіки [Текст] : монографія / 

Сльозко О. О., Міщенко А. Г., Вакуленко Є. В. ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. - 

К. : [LAT&K], 2014. - 180 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 169-178. 

 

В монографії розглядаються актуальні проблеми та глобальні інноваційні стратегії ТНК. Незважаючи на 

протиріччя, які виникають внаслідок діяльності ТНК, вони виступають потужним каталізатором 

інтернаціоналізації господарського життя  у світовому господарстві, об’єктивно сприяючи стиранню граней 

між національними господарствами. 

 

 

С 21059 

   31 
     

    Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій 

свідомістю населення України [Текст] : [монографія] / [ авт кол.: В. М. Горовий, О. С. Онищенко, В. І. 

Попик та ін.] ; Національна Академія Наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. 

Вернадського. - К. : [НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського], 2015. - 227 с. - Бібліогр. 

наприкінці розд. 

 

У монографії розглянуто ментальний імунітет як основу національної стійкості в умовах розвитку 

інформаційного суспільства та проблем його збереження і зміцнення в умовах російсько-української 

інформаційно-психологічної війни, посилення впливу маніпулятивних технологій в інформаційних 

протистояннях і розвиток методики їх нейтралізації. 

 

 

 

Р 355223 

   34     

    Становлення електронного парламенту в контексті євроінтеграції 

України [Текст] : монографія / Корж І. Ф., Лихоступ С. В., Лихоступ В. М., 

Дорогих С. О. ; Науково-дослідний ін-т інформатики і права НАПрН України. 

- К. : [ТОВ "ПанТот"], 2015. - 172 с. : іл. - Бібліогр.: с. 162-171. 

 

У монографії досліджено актуальні питання розробки, становлення і розвитку 

складових електронного парламенту в контексті євроінтеграції України. 

Розглянуто генезис таких феноменів, як «електронне урядування» і 

«електронний парламент», наведено їх визначення, які базуються на 

ціннісному, гуманістично-цивілізаційному підході. Висвітлено відповідні 

міжнародні стандарти й досвід провідних іноземних країн, насамперед 

Європейського Союзу, у цій сфері. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE,%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 
 

С 21061 

   004 
     

    Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору [Текст] : [монографія] / НАН 

України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; [авт. кол.: О. С. Онищенко, В. М. 

Горовий, В. І. Попик та ін.]. - К. : [НБУВ], 2015. - 296 с. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

У монографічному дослідженні розглянуто суперечності, пов’язані з утвердженням інформаційного 

суспільства в глобальному світі, їх прояв у російсько-українському протистоянні. Аналізуються 

можливості вдосконалення організації захисту національного інформаційного простору в контексті цього 

протистояння. 

 

 

Р 355382 

   31 
     

    Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як 

цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації, 

19-20 листопада 2015 року [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / 

НАПН України, Укр. акад. політичних наук, Запорізька держ. інженерна 

акад., Каф. менеджменту організацій та управління проектами [та ін.]. - 

Запоріжжя : ЗДІА, 2015. - 172 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У матеріалах конференції розглядаються актуальні проблеми становлення 

інформаційного суспільства за умов глобалізації, зокрема аналізуються 

теоретико-методологічні та світоглядно-культурні засади становлення і 

розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації. 

 

 

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

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

торгівлі 
 

 

Р 355371 

   339 
     

    Аналіз поточної кон'юнктури і прогноз ринків рослинницької продукції 

в Україні та світі [Текст] : монографія / [О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, О. В. 

Боднар та ін.] ; за ред. О. М. Шпичака ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної 

економіки". - К. : ННЦ "ІАЕ", 2015. - 336 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 7-ми 

ринків продукції рослинництва: зерна, насіння соняшнику, ріпаку, сої, цукру, 

овочів, картоплі. 

 

 

Р 355133 

   001 
 

    Будущее современной науки: задачи и стратегии, Междунар. науч.-практ. конф. (12 (64) ; 2015 ; 

Киев).  
    XII (LXIV) Международная научно-практическая конференция "Будущее современной науки: 

задачи и стратегии", Украина, Киев, 2015 г. [Текст] : сб. материалов [по филос., филол., юрид., пед., 

экон., психол., социологическим и политическим наукам, 25 декабря 2015 г.]. - Горловка : [ФЛП Пантюх 

Ю. Ф.], 2015. – 103 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 

 

В сборнике собраны лучшие доклады участников XII (LXIV) Международной научно-практической 

конференции «Будущее современной науки: задачи и стратегии». 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/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%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8:%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8,%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%2812%20%2864%29;%202015;%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%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%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8:%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8,%20%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%2812%20%2864%29;%202015;%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%29


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

Из содержания: 

   Никишин Е. В. Зона свободной торговли Украины с ЕС. – С.1-3. 

«Соглашением о ЗСТ ЕС добивался собственного доступа на рынок Украины, отказываясь предоставлять 

Украине равные права. Одновременно задействованные ограничения поставок украинских продуктов 

Таможенным Союзом еще больше увеличит общие потери Украины и может привести к увеличению 

отрицательного сальдо во внешней торговле». 

 

 

К 119955 

   339 
 

    Васильєв, Андрій Анатолійович.  

    Державне регулювання зовнішньоторговельної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Васильєв Андрій 

Анатолійович ; МОН України, Кіровоградський нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2016. - 20 с. 

 

 

Р 355839 

    35 
     

    Економічна безпека: держава, регіон, підприємство [Текст] : матеріали II Всеукр. наук.-практ. 

Інтернет- конф., 15 груд. 2015 р. - 15 січ. 2016 р. / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, Каф. 

фінансів і банк. справи. - Полтава : [ПолтНТУ], 2016. - 214 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Шепитко Г. И., Крыгин  А. С. Развитие электронной коммерции и его влияние на экономическую 

безопасность государства. – С.133-135. 

 

С 21056 

   33 
 

    Економічна теорія та право [Текст] = Экономическая теория и право : зб. наук. пр. / [Національний 

юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого] = Economic Theory and Law. - Х. : Право, 2010 -     

   № 4 (23). - Х., 2015. - 208 с. : фот. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Макуха С. М. Передумови створення конкурентних переваг України на товарних ринках 

Європейського Союзу. – С.11-27. 

Проаналізовано принципи недостатньої конкурентоспроможності українських товарів на міжнародних 

ринках. Досліджено особливості структури зовнішньоторговельних операцій України і Європейського 

Союзу, їх динаміку. Визначено переваги торгівлі на ринку ЄС порівняно з Митним союзом. Обґрунтовано 

напрями оптимізації структури експорту та імпорту. 

 

 

 

 

Б 17603 

   31 
     

    Зовнішня торгівля України [Текст] = Внешняя торговля Украины = 

Ukraine's Foreign Trade : стат. зб. / [відп. за вип. А. О. Фризоренко] ; Держ. 

служба статистики України. - К. : [Консультант], 2015. - 102 с. : рис., табл. 

 

У збірнику вміщено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та 

послугами за 2010-2014 рр. Дані наведено без урахування тимчасово 

окупованих територій.  

 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2014 році [Текст] : стат. 

зб. / [відп. за вип. А. О. Фризоренко] ; Держ. служба статистики України. - К. : 

[Консультант], 2015. - 154 с. : рис., табл. 

 

У збірнику вміщено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 

2010-2014 рр. Подано дані в порівнянні з 2013 роком. Дані наведено без урахування 

тимчасово окупованих територій.  

 

 

 

 

 

 

Р 355272 

   658 
     

    Механізми активізації продажу товарів підприємствами торгівлі [Текст] : монографія / І. П. Міщук, 

Н. Г. Міценко, В. Т. Лозинський, О. О. Хамула ; Українська академія друкарства. - Л. : [Укр. акад. 

друкарства], 2015. - 516 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 137-142. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теоретико-методичні засади організації продажу товарів у системах їх дистрибуції 

Розділ 2. Оцінка організації системи дистрибуції продукції та практики активізації продажів товарів 

Розділ 3. Формування організаційно-економічного механізму активізації продажу товарів у системі 

дистрибуції 

Розділ 4. Активізація продажу книжкової продукції засобами електронної торгівлі 

Розділ 5. Стан управління системою реалізації книжкової продукції в підприємствах електронної торгівлі 

Розділ 6. Формування організаційно-економічного механізму управління системою реалізації книжкової 

продукції в підприємствах електронної торгівлі. 
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    Муталимов, Верди Абдулселимович.  

    Макроэкономическая стабильность: предпосылки, условия, 

результаты [Текст] : монография / В. А. Муталимов. - К. : Освита Украины, 

2014. - 359 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 327-346. 

 

Из содержания: 

Глава 1. Макроэкономическая стабильность как основная  цель обеспечения 

экономической безопасности страны 

Глава 2. Модернизация парадигмы теории экономической безопасности и 

макроэкономическая стабильность 

Глава 3. Экономическая безопасность в глобализованной экономике 

Глава 4. Трансформация обеспечения экономической безопасности страны в глобализованной экономике 

Глава 5. Всемирная торговая организация – основной институт либерализации современной 

международной торговли 

Глава 6. Механизм обеспечения макроэкономической стабильности в системе ВТО. 

 

 

Р 355638 

   339 

 

    Рожкова, Тетяна Станіславівна.  

    Міжнародна торгівля [Текст] = International Trading : підручник / Т. С. Рожкова ; Київ. міжнар. ун-т, 

Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. екон. відносин. - К. : [КиМУ], 2015. - 665 с. : табл. - 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%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%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%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

Зі змісту: 

Частина 1. Природа, зміст та цілі міжнародної економічної діяльності 

Частина 2. Форми та види міжнародної торгівлі 

Частина 3. Проблеми міжнародної торгівлі 

Частина 4. Історія розвитку міжнародної торгівлі. 
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    Світовий ринок товарів та послуг [Текст] : підручник для студентів ВНЗ / [А. А. Мазаракі, Т. М. 

Мельник, В. В. Юхименко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник ; Київський нац. 

торговельно-економічний ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2015. - 720 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр. у виносках . 

 

Розглядуються теоретичні засади та практичні аспекти формування світових ринків товарів і послуг, 

особливості та закономірності їх функціонування за умов динамічності сільськогосподарських процесів і 

науково-технічного прогресу. Висвітлюється специфіка сегментів світових ринків і напрями інтеграції 

України до світових ринків у контексті глобалізації, регіоналізації. 
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   33 
 

    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socio-economic problems of the 

modern period of Ukraine : зб. наук. пр. / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього НАН України". - Л. : [Ін-т регіональних досліджень НАН України]. -  

   Вип. 4 (114). - Л., 2015. - 110 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Струк О. І. Формування державної торговельної політики в контексті експортно-орієнтованих 

стратегій економічного розвитку. – С. 26-30. 

 

Охарактеризовано світові тенденції в сфері торгівлі. Проаналізовано сучасні конкурентні моделі 

торговельної політики, активно – лібералізаційну та активно-протекціоністську. Виокремлено актуальні 

торговельні стратегії, які застосовуються державами для сприяння економічному зростанню та ін. 

 

   Смолінська С. Д. Структура українського експорту та оптимізація експортної політики України. – 

С. 36-40. 

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем розвитку зовнішньої торгівлі, зокрема українського 

експорту. Здійснено аналіз обсягів та структури експорту товарів та послуг у динаміці. Визначено основні 

перепони розширення експортної діяльності підприємств-резидентів та запропоновано напрями 

вдосконалення експортної політики України. 
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   31     

 

    Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2014 році [Текст] = 

Cooperation Between Ukraine and EU Countries in 2014 : стат. зб. / [відп. за вип. 

А. О. Фризоренко] ; Держ. служба статистики України. - К. : [Консультант], 

2015. - 270 с. : рис., табл. 

 

У статистичному збірнику Співробітництво між Україною та країнами ЄС 

у 2014 році наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами 

за 2010-2014 роки та дані по зовнішній торгівлі товарами, послугами та 

прямих іноземних інвестицій з країнами ЄС за 2014 рік у порівнянні з 2013 

роком. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами 

подається у розділі країн світу та за структурою, по прямим інвестиціях – за 

країнами світу та за видами економічної діяльності. Матеріали наведені у табличному вигляді та 

графічному зображенні. 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    Стратегічні пріоритети [Текст] = Strategic priorities : науково-аналітичний щокварт. зб. / Національний 

ін-т стратегічних досліджень. - [К.] : НІСД. - (Серія "Економіка"). -   

   № 4 (37). - [К.], 2015. - 104 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Власюк Т. А. Стан і тенденції зовнішньоторговельної діяльності України: виклики для економічної 

безпеки та способи їх подолання. – С. 48-58. 

Проаналізовано сучасну зовнішньоторговельну  сферу України та її взаємозв’язок з економічною 

безпекою держави. Так, зокрема, розглянуто основні показники зовнішньої торгівлі за 2008-2015 рр., 

ступінь відкритості національної економіки. Окрему увагу виділено дослідженню загальної структури 

зовнішньої торгівлі та детальному аналізу структури імпорту й експорту товарів і послуг. Проаналізовано 

товарну та географічну структури експорту та імпорту, визначено питання частки високотехнологічного 

та сировинного експорту в загальному обсязі експорту, зроблено висновки стосовно ступеню концентрації 

та диверсифікації вітчизняного експорту та ін.  

 

 

Б 17654 

   338 
 

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

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

   Вип. 1(176). - К., 2016. - 116 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Говорушко Т. А., Ситник І. Л.,. Соловей К. В.  Розвиток електронної комерції в Україні. – С. 59-62. 

У статті розглянуто основні сфери застосування електронної комерції та визначені основні учасники 

електронного ринку. Проаналізовано сучасний стан та виявлено подальші перспективи розвитку 

електронної комерції в Україні. 

 

 

Розділ 5.   Світова валютна система і  міжнародні валютно-фінансові відносини 
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   339 
 

    Данилова, Юлія Юліанівна.  

    Розвиток посткризової системи банківських послуг в Європейському Союзі [Текст] : автореф. дис. 

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

відносини" / Данилова Юлія Юліанівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 21 с. 
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   339 
 

    Корж, Марина Анатоліївна.  

    Трансформація механізмів прямого іноземного інвестування в умовах глобалізації [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. 

думки" / Корж Марина Анатоліївна ; Держ. навчально-наукова установа "Акад. фінансового упр.". - К., 

2016. - 24 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%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%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%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

    Державна боргова політика України та країн ЄС: шляхи гармонізації [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лондар Олексій 

Сергійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. науковий центр "Ін-т аграр. економіки". - Х., 2016. - 21 с. 
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    Поручник, Анатолій.  

    Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації 

[Текст] : монографія / А. Поручник, М. Сімонова ; ДВНЗ "Київський нац. екон. 

ун-т імені Вадима Гетьмана", Ін-т глобальної економічної політики Київського 

нац. екон. ун-ту імені Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2015. - 325 с. : рис., табл. - 

Бібліогр. у виносках. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теорія інституціоналізації прямого іноземного інвестування 

Розділ 2. Формування глобальної системи інституціонального забезпечення прямого іноземного 

інвестування 

Розділ 3. Механізми інституціоналізації міжнародного портфельного інвестування 

Розділ 4. Розвиток інституціонального середовища інвестиційної транснаціоналізації економіки України. 
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    Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції [Текст] : монографія / [Внукова 

Н. М., Андрійченко Ж. О., Ачкасова С. А. та ін.] ; наук. ред. та керівник кол. авт. Н. М. Внукова ; Харків. 

нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Х. : ТО Эксклюзив, 2014. - 218 с. : рис., табл. - (Наукове видання). - 

Бібліогр.: с. 195-217. 

 

У монографії розглянуто питання розвитку ринку фінансових послуг в умовах євроінтеграційних процесів, 

зокрема, обґрунтування доцільності реалізації положень SOLYENCY II для страхових компаній України, 

визначено напрями державного регулювання якості страхових послуг, підходи до інтеграційних та 

диверсифікаційних процесів на ринку фінансових послуг, представлено європейський досвід реформування 

системи пенсійного забезпечення, подано розвиток ринку житлової нерухомості в умовах європейської 

інтеграції, визначено сучасний стан та перспективи імплементації міжнародних стандартів з фінансового 

моніторингу в Україні. 

 

 

К 119760 

   336 
 

    Смагло, Ольга Володимирівна.  

    Розвиток системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Смагло Ольга 

Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. науковий центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2016. – 

 21 с. 
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http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні [Текст] : [дослідження] / [авт.: Василь 

Юрчишин, Анатолій Баронін, Ерік Найман та ін. ; наук. ред. В. Юрчишин] ; Український центр екон. і політ. 

досліджень ім. Олександра Разумкова . - К. : [Заповіт], 2016. - 120 с. : граф., табл. - (Бібліотека Центру 

Разумкова) (Серія "Дискусії про економічний розвиток"). - Бібліогр. у виносках . 

 

Зі змісту: 

   Юрчишин В. Глобальний контекст валютної політики і напрями посилення стійкості національної 

грошової одиниці в Україні. – С. 5-47.  

Аналітична доповідь 

1. Підвищення процентної ставки у США –  глобальні наслідки 

2. Макроекономічні основи формування валютної політики 

3. Вплив курсової політики  на окремі макроекономічні складові 

4. Про яку монетарну зорієнтованість України доречно вести мову 

Висновки і рекомендації економічної політики. 
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    Університетські наукові записки [Текст] = University Scientific Notes : часопис Хмельницького ун-ту 

управління та права / Хмельницьий ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. - Хмельницький : Вид-во ХУУП. - (Право. Економіка. Управління.). 

-  

   № 4 (56). - Хмельницький, 2015. - 204 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Диба О. М., Гернего Ю. О., Підгородецька С. М. Фінансування інноватизації виробництва: досвід 

США. – С. 44-54. 

Наголошено на доцільності розгляду досвіду США в контексті обґрунтування особливостей фінансування 

інноватизації виробництва. Узагальнено та розглянуто модель національної системи формування інновацій 

США. Зокрема звернуто увагу на роль фінансової складової для інновації виробництва. У якості фінансово-

прикладного аспекту інновації виробництва проаналізовано роль держави, комерційних банків та 

небанківських фінансових установ для належного фінансування інноваційного розвитку. Звернуто увагу на 

те, що поєднання різнопланових пріоритетів та засобів створили вдале підґрунтя для інноватизації 

виробництва у США, набуття країною провідних позицій у сфері створення та впровадження інновацій на 

міжнародних ринках. 

 

 

 

 


