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    Авраменко, Валерія Вікторівна.  

    Європейський вимір зовнішньої політики Франції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

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

Авраменко Валерія Вікторівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 22 с. 
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    Антонюк, Дмитро Анатолійович.  

    Модернізація інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі європейської 

інтеграції України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продуктивних сил і регіональна економіка" / Антонюк Дмитро Анатолійович ; НАН України, ДУ "Ін-т 

регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України". - Л., 2016. - 41 с. : табл. 
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    Артеменко, Анна Вікторівна.  

    Ціннісно-раціональні мегатренди глобального господарства та їх 

реалізація в інтеграційних процесах у національних економіках 

пострадянських країн [Текст] : монографія / А. В. Артеменко ; ВНЗ 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2016. – 

248 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 193-242.   

 

У монографії обґрунтовано висновки про об’єктивну залежність ефективного 

розвитку національних економік пострадянських країн і, передусім, України від 

реалізації в них цілісно-раціональних мегатрендів світового господарства. 

Доведено, що їх успішна інтеграція у світогосподарські процеси можлива лише за умови проведення 

демократичної спеціалізації економічних відносин власності, упровадження ринкової економічної етики  і 

переходу до інноваційного розвитку та ціннісної конкурентоспроможності національних економік.  
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    Багацький, Євген Володимирович.  

    Взаємодія внутрішніх та зовнішніх чинників повоєнної трансформації Боснії і Герцеговини [Текст] : 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Багацький Євген Володимирович ; МОН, Чернівецький нац. 

ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 24 с. 
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    Борисова, Тетяна Михайлівна.  

    Міжнародна конкуренція [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Борисова, Г. В. Ціх ; 

Терноп. нац. техн. ун-т імені Івана Пулюя, Ф-т економіки і підприємницької 

діяльності. - Т. : [Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя], 2016. - 163 с. : рис., табл. - 

Предм. указ.: с.154-155. 

 

Розглянуто основи теорії міжнародної економічної конкуренції, висвітлено 

зарубіжний досвід регулювання економічної конкуренції серед комерційних і 

некомерційних підприємств і організацій. 
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    Борт, Олександр Петрович.  

    Інститут договірного статуту у міжнародному приватному праві [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес"; "Сімейне право"; 

"Міжнародне приватне право" / Борт Олександр Петрович ; МОН України, Міжнародний гуманітарний ун-т. 

- О., 2016. - 24 с. 
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    Буравкова, Антоніна Геннадіївна.  

    Еволюція східноазійської політики США [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

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

Буравкова Антоніна Геннадіївна ; МОН, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2016. - 22 с. 
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    Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України [Текст] : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (Київ, 24 травня 2016 р.) / Київський нац. торг.-екон. ун-т 

 (м. Київ, Україна), Економічний ун-т (м. Вроцлав, Польща), Вільнюський ун-т (м. Вільнюс, Литва), 

Євразійський нац. ун-т імені Л. М. Гумільова (м. Астана, Казахстан) ; [відп. ред. А. А. Мазаракі]. - К. : 

[КНТЕУ], 2016. - 220 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У збірнику матеріалів конференції знайшли відображення актуальні економіко-правові питання, що 

виникають у процесі глобалізації і, таким чином, впливають на міжнародну торгівлю.  

   Науковий і практичний інтерес становлять підходи до успішного подолання викликів, спричинених 

глобалізацією, а також шляхи соціально-економічного відродження України. 

   Значну увагу приділено виявленню різногалузевих тенденцій сучасного розвитку України та окреслено 

досвід інших країн у сфері подолання негативного впливу глобальних дисбалансів на вітчизняну економіку. 
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    Власов, Володимир Геннадійович.  

    Політика з регулювання міжнародних зв'язків регіонів: західноєвропейський досвід [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.02 "Політичні ін-ти та процеси" / 

Власов Володимир Геннадійович ; МОН України, Чорноморський держ. ун-т імені П. Могили. - Миколаїв, 

2016. - 18 с. 
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    Власюк, Віталій Вікторович.  

    "Обов'язок захистити" в міжнародному праві [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Власюк Віталій Вікторович ; МОН України, КНУ 

імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 18 с. 
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    Водянніков, Олександр Юрійович.  

    Принципи податкової недискримінації в праві СОТ та ЄС: порівняльний аналіз [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Водянніков Олександр 

Юрійович ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2016. - 21 с. 
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    Галушка, Олена Михайлівна.  

    Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціонізму в сучасному світовому господарстві 

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

міжнародні екон. відносини" / Галушка Олена Михайлівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 

2016. - 21 с. 
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    Герасимюк, Костянтин Харитонович.  

    Оптимізація територіально-управлінської системи в Україні в контексті європейського досвіду 

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

державного управління" / Герасимюк Костянтин Харитонович ; Національна академія держ. упр. при 

Президентові України, Одеський регіональний ін-т держ. управління. - О., 2016. - 20 с. 
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    Грабович, Тетяна Анатоліївна.  

    Правові основи політики енергетичної безпеки ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Грабович Тетяна Анатоліївна ; МОН України, Нац. 

ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2016. -   20 с.  
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    Дужа, Ірина Анатоліївна.  

    Тихоокеанська стратегія США: інтеграційний та безпековий вимір [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

глобального розвитку" / Дужа Ірина Анатоліївна ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ 

України. - К., 2016. - 22 с. 
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Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

 

Р 356249 

   339 

     

    Економічна асоціація України з Європейським Союзом [Текст] : 

монографія / [О. І. Шнирков, В. І. Муравйов, Р. О. Заблоцька та ін. ; за ред. О. І. 

Шниркова, В. І. Муравйова] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] 

: ВПЦ "Київський ун-т", 2015. - 416 с. : рис., табл. 

 

Розглянуто економічні механізми асоціації України з ЄС, інструменти 

лібералізації взаємної торгівлі, основні напрями регуляторної конвергенції із 

правилами Європейського Союзу. Проаналізовано економічні ефекти 

поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі. 

 

 

 

С 21190 

   339 
 

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

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

Нобеля]. - (Економічні науки). -   

   Вип. 1 [20]. - Д., 2016. - 164 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. та пол. 

 

Програмні цілі – висвітлення результатів новітніх досліджень та актуальних досягнень у галузі економічної 

науки і підприємництва на шляху реалізації європейського вибору України. 

 

 

 

Р 356604 

   34 
     

    Європейський досвід протидії корупції: теорія та практика [Текст] : аналітичний огляд / за заг. ред.  

В. В. Чернєя ; [упоряд.: Кржечковськис І., Тацієнко В. В., Чернявський С. С. та ін.] ; МВС України, Нац. 

акад. внутр. справ. - К. : [Нац. акад. внутрішніх справ], 2016. - 236 с. 

 

Здійснено аналіз нормативно-правових актів окремих країн Європейського Союзу (Австрії, Німеччини, 

Італії, Литви, Нідерландів, Польщі, Словенії та Швеції), що регламентують протидію корупції та спрямовані 

на захист фінансових інтересів держав. 

 

 

 

  К 121712 

   327 
 

    Зазуляк, Зоряна Миколаївна.  

    Мультилатералізм США у Латинській Америці [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

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

Зазуляк Зоряна Миколаївна ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці,  

2016. - 21 с. 

 

 

 

К 120683 

   327 
 

    Зайцева, Марія Василівна.  

    Взаємодія країн БРІКС у постбіполярному світі: структура, тенденції, перспективи [Текст] : автореф. 

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

систем та глобального розвитку" / Зайцева Марія Василівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - 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%97%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA,%20%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%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 
 
К 121713 

   327 
 

    Зарембо, Катерина Валеріївна.  

    Спільна політика безпеки та оборони ЄС як чинник впливу на реалізацію безпекових інтересів 

України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 21.01.01 "Основи 

національної безпеки держави (політичні науки)" / Зарембо Катерина Валеріївна ; Нац. ін-т стратегічних 

досліджень. - К., 2016. - 16 с. 

 

Б 17856 

   33 
 

    Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, 

адміеістрування, Міжнар. наук.-практ. конф. (1 ; 2016 ; Рівне).  

    Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції 

"Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, 

адміеістрування", 21-22 квітня 2016 року [Текст] : [науковий періодичний 

збірник] / Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Державна 

професійна вища школа імені Якуба Парадижа у Гожові-великопольському 

(Польша), Техн. ун-т м. Варна (Болгарія) [та ін.]. - Рівне : [РВВ НУВГП], 

 2016. - 271 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У збірнику опубліковано тези учасників Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, 

економіка адміністрування», 21-22 квітня 2016 року. 

 

 

 

Р 356392 

   339 

     

    Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: 

практичні аспекти [Текст] : колективна монографія / [Є. Б. Тихомирова, Н. П. 

Карпчук, Б. М. Юськів та ін. ; за заг. ред. А. М. Митко] ; Східноєвропейський 

нац. ун-т імені Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 287 с. 

 

У колективній монографії сформовано концепцію транскордонного 

співробітництва (ТКС) як елемента державної політики, що сьогодні займає 

достатньо важливе місце і в системі пріоритетів соціально-економічного 

розвитку, і в напрямі європейської інтеграції України. 

 

 

Р 356621 

   338 
 

    Капрусь Ольга  

    Еволюція структури та діяльності Всесвітньої туристичної організації у контексті сучасних 

глобалізаційних процесів [Текст] : монографія / Ольга Капрусь ; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. - 

Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. - 234 с. - Бібліогр.: с. 193-223 (346 назв). 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Стан наукової розробки та джерельна база дослідження 

Розділ 2. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародних організацій 

Розділ 3. Становлення та розвиток Всесвітньої туристичної організації 

Розділ 4. Особливості Всесвітньої туристичної організації в умовах глобалізації 

Додаток А 

Організація Об’єднаних Націй 

Додаток Б 

Додаткові структури ООН 

Додаток В  

Всесвітня туристична організація 

Додаток Д 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BE,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97:%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%B5%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%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;%202016;%20%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%29
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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97:%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0,%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%B5%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%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;%202016;%20%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0


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

Додаток Е 

Регіональна структура світових туристичних потоків (2009-2014) 

Додаток Ж 

Фінансування Всесвітньої туристичної організації 2015 р. 

 

 

К 121717 

   327 
 

    Карпчук, Наталія Петрівна.  

    Комунікаційна політика Європейського Союзу як чинник європейської інтеграції [Текст] : автореф. 

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

та   глобального   розвитку"   /  Карпчук Наталія Петрівна ;   МОН України,   Чернівецький  нац.  ун-т  імені  

Ю. Федьковича. - Чернівці, 2016. - 36 с. 

 

 

К 121436 

   332 

 

Колесников, Вячеслав Ігорович.  

    Розвиток сільських територій регіонів України в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] : 

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

регіональна економіка" / Колесников Вячеслав Ігорович ; МОН України, Акад. муніципального упр. –  

К., 2016. - 20 с. 

 

 

К 121574 

   34 

 

    Колядіна, Наталія Геннадіївна.  

    Реалізація права на позов у цивільному процесі України та окремих держав Європейського Союзу: 

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

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

Колядіна Наталія Геннадіївна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2016. - 20 с. 

 

 

К 120971 

   32 
 

    Король, Артур Миколайович.  

    Інформаційні чинники демократизації політичної культури у системі міжнародних відносин [Текст] 

: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.03 "Політична культура та 

ідеологія" / Король Артур Миколайович ; МОН, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - К., 2016. - 19 с. 

 

 

К 120666 

   34 
 

    Литвин, Іван Володимирович.  

    Приватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес"; "Сімейне право"; 

"Міжнародне приватне право" / Литвин Іван Володимирович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 

2016. - 20 с. 

 

 

К 121457 

   32 
 

    Майстренко, Юлія Іванівна.  

    Регіон Західні Балкани: зовнішні чинники та особливості політичних трансформацій [Текст] : 

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

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%BF%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%86%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%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%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%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%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%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%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


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
міжнародних систем та глобального розвитку" / Майстренко Юлія Іванівна ; МОН України, Чернівецький 

нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2016. - 19 с. 

 

 

 

Р 356045 

   339 
 

    Мельник, Тетяна Миколаївна.  

    Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підручник 

для студентів ВНЗ / Т. М. Мельник, О. В. Дьяченко, О. В. Зубко ; за заг. ред. А. 

А. Мазаракі ; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2014. - 600 с. : 

рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Розкриваються ключові категорії та поняття митного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, розглядаються організаційно-правові основи 

митного регулювання в Україні. 

 

 

 

Р 356355 

   656 
     

    Методологія формування транспортно-митної інфраструктури в Україні 

[Текст] : [монографія] / [А. М. Пасічник, А. В. Сохацький, А. І. Кузьменко та 

ін.] ; за ред. А. М. Пасічника ; Ун-т митної справи та фінансів. - Д. : УМСФ, 

2016. - 169 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 156-168 (191 назва). 

 

Проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку транспортно-логістичної 

інфраструктури найбільш розвинених країн світу та розглянуті можливості їх 

застосування для розбудови, модернізації і підвищення ефективності 

функціонування логістичної транспортно-митної інфраструктури української 

транспортної системи. 

 

 

К 120521 

   34 
 

    Михайлюк, Яна Богданівна.  

    Адміністративні послуги у країнах Європейського Союзу та Україні (порівняльно-правовий аспект) 

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

"Фін. право"; "Інформ. право" / Михайлюк Яна Богданівна ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 

20 с. 

 

 

К 121725 

   327 
 

    Михалюк, Назар Юрійович.  

    Діяльність ради Європи у сфері сприяння демократії в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

розвитку" / Михалюк Назар Юрійович ; МОН України, Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 

2016. - 20 с.  

 

 

Р 356147 

 339 
     

    Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Сіденко, О. 

М. Іваницька, О. В. Кузнецов та ін.] ; за ред. С. В. Сіденко ; Національний 

авіаційний ун-т. - К. : [НАУ], 2015. - 468 с. : іл., 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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%AF%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%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 
 

Зі змісту: 

Розділ 1. Світова економіка в умовах сучасного процесу глобалізації 

Розділ 2. Світова торгівля в умовах глобальних трансформацій 

Розділ 3. Світова валютно-фінансова система 

Розділ 4. Міжнародний рух капіталу в умовах глобалізації 

Розділ 5. Міжнародний бізнес і транснаціональні структури 

Розділ 6. Міжнародний рух робочої сили в умовах глобалізації 

Розділ 7. Конкурентоспроможність країн у міжнародній економічній системі 

Розділ 8. Регіоналізація та інтеграційні процеси 

Розділ 9. Україна в міжнародних економічних відносинах. 

 

 

 

 

Р 356240 

   327 
     

    Міжнародні організації [Текст] : підручник / [В. В. Копійка, Ю. С. 

Скороход, В. М. Матвієнко та ін. ; за ред. В. В. Копійки ; кер. авт. кол. В. М. 

Матвієнко] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - 2-ге вид., переробл. і 

допов. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2015. - 784 с. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Розкрито основні поняття, терміни та категорії, що становлять суть теорії 

міжнародних організацій, розглянуто їх принципи та механізми 

функціонування. Подано інформацію про історію створення, структуру й 

основні напрями діяльності міжнародних організацій системи ООН, провідних 

міжнародних міжурядових багатоцільових і функціональних регіональних 

організацій, а також регіональних організацій союзного типу.                                

   

 

   

 

С 21137 

          35 

     

    Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях [Текст] : 

колективна монографія / [А. Г. Артеменко, Ю. М. Бардачов, Р. Ю. Биков та ін.] ; 

за заг. ред. Руслана Плюща. - К. : Рідна мова, 2016. - 808 с. - Бібліогр. у 

виносках. 

 

У монографії висвітлюються питання теорії, історії та практики місцевого 

самоврядування, досліджуються перспективи  розвитку цього інституту 

народовладдя в умовах євроінтеграції. 

 

 

 

 

 

Р 356273 

   656 
     

    Організація міжнародних автомобільних перевезень вантажів [Текст] : 

навч. посібник / [Н. В. Пономарьова, Т. В. Волкова, Н. М. Пономарьова та ін.] ; 

Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2014. - 177 с. : 

граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 166-168. - Предм. покажч.: с. 173-174. 

 

Детально розглянуто основні технічні, технологічні та організаційно-

інформаційні, комерційно-правові та економічні аспекти процесу перевезення 

вантажів у міжнародному сполученні автомобільним транспортом. Усі 

матеріали навчального посібника ґрунтуються на новітній нормативно-

правовій базі та довідковій інформації. 

 



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

К 120820 

   334 
 

    Орлова, Катерина Євгеніївна.  

    Механізм адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища [Текст] : 

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

екон. діяльн.)" / Орлова Катерина Євгеніївна ; МОН України, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К., 2016. –  

24 с.  

 

 

К 121257 

   339 
 

    Присвітла, Оксана Вікторівна.  

    Домінанти розвитку вищої освіти в умовах глобального ринку освітніх послуг [Текст] : автореф. дис. 

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

Присвітла Оксана Вікторівна ; МОН, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. - Л., 2016. - 21 с.  

 

 

 

Р 355962 

   33 
     

    Пріоритети інституційного розвитку національних економік в умовах 

євроінтеграції [Текст] : матеріали V-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, 

асп. і молодих учених-економістів (IC YESS 2016), 14-16 квітня 2016 року / 

Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Економічний ф-т, Наукове т-во 

студентів, асп. та молодих вчених [та ін.]. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 146 с. : рис. 

- Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Секція 1. Розвиток економічних інституцій задля безпеки та добробуту 

Секція 2. Забезпечення розвитку підприємницьких структур у кризових 

умовах 
Секція 3. Digital marketing для комерційних і некомерційних організацій: можливості, технології, 

практики 

Секція 4. Інструменти та механізми стимулювання інноваційного розвитку бізнесу в умовах 

сьогодення 

Секція 5. Інституціональні основи реалізації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політки в 

сучасних умовах 

Секція 6. Облік, аналіз і аудит у забезпеченні стійкого розвитку підприємств 

Секція 7. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 

Секція 8. Тенденції розвитку світової економіки в умовах глобалізації. 

 

 

К 121639 

   339 
 

    Ревіка, Крістіна Анатоліївна.  

    Розвиток механізмів структурної політики у зовнішньоекономічній сфері національного 

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

упр. нац. господарством" / Ревіка Крістіна Анатоліївна ; МОН України, Донбаська держ. машинобудівна 

акад. - Краматорськ, 2016. - 20 с. 

 

 

Б 17829 

   339 
     

    Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / [Богданова М., 

Борсекова К., Бригадир В. О. та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва ; Тернопільський нац. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%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%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0,%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%A0%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%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 
 
екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2016. - 388 с. - Бібліогр.: с. 363-384 та у виносках. -  Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

До 50-річчяТернопільського нац. екон. ун-ту. 

 

У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій регіоналізації на національному та 

наднаціональному рівнях. У рамках пошуку моделей проведення регіональних реформ акцентовано увагу на 

теоретико-методологічній концептуалізації регіональних перетворень, регіоналізації глобального 

економічного простору, механізмах розвитку регіональної економіки. 

   Проаналізована практика та концептуальні напрями регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії 

та Росії. 

 

 

К 121264 

   327 
 

    Рудницька, Уляна Ігорівна.  

    Глобалізаційні аспекти трансформації геополітичної структури сучасного світу [Текст] : автореф. 

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

та глобального розвитку" / Рудницька Уляна Ігорівна ; МОН, Чернівецький нац. ун-т імені Юрія 

Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с. 

 

 

 

К 121270 

   339 
 

    Свердлова, Юлія Олегівна.  

    Людський капітал в стратегії конкурентоспроможності економіки Європейського Союзу [Текст] : 

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

відносини" / Свердлова Юлія Олегівна ; МОН, Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. - Л., 2016. - 20 с. 

 

 

 

К 121494 

   33 
 

    Свідерська, Антоніна Владиславівна.  

    Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

України, Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький, 2016. - 20 с. 

 

 

 

Р 356199 

   8 

 

   Скрильник, Сергій В. 
    Синхронний переклад. Інститути та організації Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / С. В. 

Скрильник. - К. : Логос, 2015. -   

   Ч. 1. - К., 2015. - 216 с. - Текст кн. укр., англ. 

 

Посібник є повноцінним тренінгом із синхронного перекладу, в якому представлені всі основні види  вправ  

для тренування необхідних професійних навичок та компетенцій перекладача синхроніста. Посібник 

базується на промовах та кліше офіційного ЄС, відібраних методом вибірки за частотністю. 

 

 

 

К 120893 

   32 
 

    Смирнова, Катерина Євгенівна.  

    Політичні революції та режимні трансформації у країнах Арабського Сходу [Текст] : автореф. дис.  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%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
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92.
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.02 "Політичні ін-ти та процеси" / Смирнова 

Катерина Євгенівна ; Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2016. - 20 с. 

 

 

К 120394 

   32 
 

    Сокур, Станіслав Петрович.  

    Лобістська діяльність в ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 

23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Сокур Станіслав Петрович ; 

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

 

 

К 121740 

   34 
 

    Сорока, Наталія Євгенівна.  

    Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках Європейського Союзу [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Сорока Наталія 

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

 

 

Б 17742 

   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. 6 (116). - Л., 2015. - 153 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Калат Я. Я.  Розвиток єврорегіонального співробітництва України та ЄС: сучасний стан та 

перспективи. – С. 27-31. 

У статті досліджено сучасний стан розвитку єврорегіонального співробітництва як важливої складової 

євроінтеграційних процесів України та ключового чинника ефективної реалізації потенціалу розвитку 

прикордонних територій. Виявлено основні стимулюючі фактори   розвитку євроінтеграційного 

співробітництва в контексті інституційного, організаційно-економічного і фінансового забезпечення. 

 

   Коломієць О. Г. Основні переваги та загрози для комплексного розвитку ІТ-сектора України від 

реалізації Угоди про асоціацію з ЄС. – С.68-72. 

Проведено аналіз особливостей розвитку ІТ-сектора України в умовах інтеграції українських ринків з 

ринками країн ЄС. Окреслено основні переваги та загрози від реалізації поглибленої Угоди про зону вільної 

торгівлі між Україною та ЄС для комплексного розвитку ІТ-сектора України. 

 

   Кравців І. К. Маркетинг сільських територій в умовах поглиблення європейської інтеграції України: 

нові виклики та завдання. – С. 83-87. 

У статті досліджуються передумови і чинники розвитку маркетингу сільських територій на сучасному етапі 

європейської інтеграції України. Здійснено класифікацію сільських територій за критеріями просторової 

локалізації, ресурсної забезпеченості та соціальної активності. Окреслено стратегічні напрями формування 

та розвитку маркетингу сільських територій для кожного з виділених типів. Сформульовано пріоритетні 

завдання з активізації маркетингової діяльності на рівні органів самоврядування сільських територіальних 

громад в умовах нових викликів, спричинених підписанням Україною Угоди про асоціацію з ЄС. 
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   338 
 

    "Стратегія розвитку туризму у XXI столітті у контексті сталого 

розвитку", Міжнар. наук.-практ. конф. (2016 ; Львів).  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%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%D1%83%20XXI%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%20%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83,%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%282016;%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%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%D1%83%20XXI%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%96%20%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%96%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83,%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%282016;%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%29


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
    Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія розвитку туризму у XXI столітті у 

контексті сталого розвитку", 31 березня 2016 року [Текст] : збірник матеріалів / Львівська міськрада, 

Львівський ін-т економіки і туризму. - Л. : [ЛІЕТ], 2016. - 416 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Грицевич В .С. Міжнародний туризм в державах Європи у світлі кількісного аналізу та класифікацій. 

– С. 189-193. 

   Передерко В. П. Міжнародний туризм і візова лібералізація: світові тренди та українські реалії. – С. 

333-342. 

 

 

Р 356082 

   623 
 

    Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання [Текст] : 

[монографія] / [Чепков І. Б., Зубарєв В. В., Смірнов В. О. та ін.]. - К. : 

Видавничий дiм Дмитра Бураго. -   

   Т. 4 : Воєнно-технічна політика провідних країн світу. - К., 2016. - 388 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 371-386. 

 

Монографія присвячена проблемам формування та реалізації воєнно-технічної 

політики (ВТП) у провідних країнах світу. Проаналізовані стан та визначені 

перспективи розвитку ВТП цих країн за основними її складниками: оборонно-

промисловою, науково-технічною, бюджетною та фінансово- інвестиційною та 

політикою військово-технічного співробітництва.  

 

 

 К 121294 

   327 
 

    Терещук, Марина Ігорівна.  

    Брендингові технології у реалізації національних інтересів держави на міжнародній арені (на 

прикладі країн ЄС) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук. : спец. 23.00.04 

"Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Терещук Марина Ігорівна ; МОН, 

Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 19 с. 

 

 

С 21149 

   336 
 

    Тодощук, Андрій Васильович.  

    Підприємницькі митні ризики: особливості управління та аспекти 

регулювання [Текст] : монографія / А. В. Тодощук, Н. Ю. Подольчак ; Нац. ун-

т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 152 с. : рис., 

табл. - Бібліогр.: с. 116-125. 

 

Розкрито теоретичні та методологічні аспекти управління та регулювання 

підприємницьких митних ризиків, зокрема, розвинуто понятійний апарат ризик-

менеджменту у сфері управління підприємницькими митними ризиками; 

удосконалено класифікацію  підприємницьких митних ризиків у діяльності 

машинобудівних підприємств та ін. 

 

 

Р 356023 

   336 
 

    Тоцька, Тетяна Станіславівна.  

    Митне оподаткування. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Тоцька ; 

Ун-т митної справи та фінансів. - Д. : Акцент ПП, 2016. - 128 с. : табл. - 

Бібліогр.: с. 121-123. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%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%A2%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%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 
 
Пропонований практикум – один із перших в Україні навчальних посібників з митної справи, в якому 

відповідно до всіх тем навчальної програми дисципліни «Митне оподаткування» наведено тестові та 

практичні завдання, спрямовані на поглиблене вивчення й закріплення теоретичних знань, набуття 

практичних навичок із питань оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України. 

 

К 121349 

   339 
 

    Устименко, Марія Вікторівна.  

    Формування міжнародних інноваційних кластерів у країнах Центральної та Східної Європи [Текст] 

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

екон. відносини" / Устименко Марія Вікторівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 20 с. 

 

 

К 120493 

    9 

 

    Харлан, Ганна Олександрівна.  

    Україна в східноєвропейській політиці Федеративної Республіки Німеччина (1990-2014 рр.) [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія" / Харлан Ганна 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т історії України. - К., 2016. - 20 с. 

  

 

 

 

Р 356366 

   339 
 

    Хачатуров, Едуард Борисович.  

    Митне оформлення у суднобудуванні України (організаційно-правовий 

аспект) [Текст] : монографія / Е. Б. Хачатуров ; [НУК ім. адмірала Макарова]. - 

Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2015. - 472 с. 

 

В монографії досліджуються питання історіографії суднобудування та митної 

справи,    визначення, особливості і види митного оформлення в 

суднобудуванні, стан правового регулювання, організаційний аспект, 

структура, режим і управління митними процедурами  в суднобудівній галузі. 
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    Чалюк, Юлія Олексіївна.  

    Міжнародна координація розвитку соціальної сфери [Текст] : монографія 

/ Ю. О. Чалюк ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", 

Кафедра міжнар. менеджменту, Кафедра соціології. - К. : ЦП "Компринт", 

2016. - 271 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 201-226 (250 назв). 

 

У монографії здійснено комплексний аналіз соціальних відносин в умовах 

інтернаціоналізації світового господарства, теоретичне та практичне 

обґрунтування складних систем їх регулювання на  регіональному, 

національному і міжнародному рівнях. Окреслено стратегічні напрями 

глобальної координації розвитку соціальної сфери в Україні, насамперед, через 

ефективну  співпрацю  з  Європейським Союзом і  профільними  міжнародними  

організаціями. 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%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%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%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%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

    Організаційно-правове забезпечення туризму у В'єтнамі (порівняльний аналіз з Україною) [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адміністративне право і процес", 

"Фінансове право", "Інформаційне право" / Чан Тхуі Ван ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. 

Корецького. - К., 2016. - 20 с.  
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Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 39, ч. 2. - Черкаси, 2015. - 226 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Москаленко К. Удосконалення механізму планування зовнішньоекономічної діяльності 

машинобудівного комплексу. – С. 31-35. 

У статті розглянуто питання, пов’язані з підвищенням ефективності діяльності машинобудівних 

підприємств та планування їх зовнішньоекономічної діяльності. Розглянуто складові дієвого механізму 

планування ЗЕД машинобудівного комплексу. 

 

 

 

 

Р 356394 

   334 
 

    Чорна, Марина Віталіївна.  

    Управління конкурентними перевагами підприємства: вітчизняний та 

міжнародний досвід [Текст] : монографія / М. В. Чорна, О. М. Блохіна ; 

Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : Лідер, 2015. - 193 с. 

 

Визначено сутність конкурентних переваг підприємства, обґрунтовано систему 

оцінки ефективності управління конкурентними перевагами підприємств, 

запропоновано комплексну систему управління конкурентними перевагами 

підприємств, досліджено сучасні вітчизняні та міжнародні особливості 

управління конкурентними перевагами підприємств та фактори їх формування. 

 

 

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
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    Бокоч, Вікторія Михайлівна.  

    Електоральний маркетинг в політичному процесі: міжнародний досвід [Текст] : монографія / Бокоч 

Вікторія Михайлівна ; Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Кафедра міжнар. відносин. - Ужгород : 

[Поліграфцентр "Ліра"], 2015. - 200 с. 

 

У монографії аналізується поняття електорального політичного маркетингу, основні його функції та методи 

впровадження. Розглядаються особливості електорального маркетингу в країнах світу, зокрема його 

креативне втілення в українському політичному досвіді. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%B0%D0%BD%20%D0%A2%D1%85%D1%83%D1%96%20%D0%92%D0%B0%D0%BD
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%87,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%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 
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    Гамова, Ірина В'ячеславівна.  

    Управління маркетингом підприємств у сфері роздрібної електронної торгівлі [Текст] : автореф. дис. 

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

/ Гамова Ірина В'ячеславівна ; МОН України, Київський нац. торговельно-екон. ун-т. - К., 2016. - 23 с. 

 

 

Р 356339 

   658 
     

    Маркетинг і цифрові технології [Текст] = Marketing and Digital Technologies : зб. матеріалів IІ Міжнар. 

наук.-практ. конф., 26-27 травня 2016 р. / Одеський нац. політехн. ун-т, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. 

Вадима Гетьмана", ВГО "Українська асоц. маркетингу" [ та ін.] ; [редкол. : Г. О. Оборський, С. В. 

Філиппова, О. К. Шафалюк та ін.]. - О. : ТЕС, 2016. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  

 

Матеріали збірника обґрунтовують, що сучасною формою маркетингу стає цифровий маркетинг. 

Показують, що основною тенденцією є поєднання маркетингу і цифрових технологій.   
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 Сокол, Катерина Михайлівна.  

    Стратегії міжнародного маркетингу в контексті виходу компаній на світовий ринок інформаційних 

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

господарство і міжнародні екон. відносини" / Сокол Катерина Михайлівна ; МОН України, Харківський нац. 

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

 

 

 

 

Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-

інвестиційна  діяльність.  Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  

міжнародних   технологій 
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    Гресько, Ольга Вікторівна.  

    Телерадіомовлення України в міжнародній комунікації [Текст] : 

монографія / О. В. Гресько ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : 

ВПЦ "Київський ун-т", 2016. - 304 с. : іл. - Бібліогр.: с. 287-303 та у виносках. 

 

Телерадіомовлення України досліджено як перспективний інструмент 

міжнародних медіа комунікацій. Теоретико-практичні моделі суспільного й 

комерційного мовлення в Україні та світі розглянуто в умовах конвергентності 

ЗМК. Візуалізація і віртуалізація контенту, як основа  масово-інформаційної 

діяльності людини, визначені ключовими тенденціями в теорії соціальних комунікацій XXI ст. 

Запропоновано концепцію мовлення із застосуванням новаторських форм телерадіовиробництва і 

мультимедійних технологій з метою активізації України в міжнародній комунікації. 

 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%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%93%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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"Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства", міжнар. наук.-практ. 

конф. (5; 2016 ; Одеса). 
    Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка та управління в умовах 

побудови інформаційного суспільства", [5-6 квітня 2016 р.] [Текст] / Одеська нац. акад. зв'язку імені О. С. 

Попова, Навч.-Наук. Ін-т Економіки та Менеджменту (м. Одеса, Україна), Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 

досліджень НАН України (м. Одеса, Україна) [та ін.]. - О. : ОНАЗ. –   

   Секція 1 : Інноваційна складова розвитку трансформаційної економіки, 

   Секція 2 : Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови 

інформаційного суспільства. - О., 2016. - 96 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос. 
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"Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства", міжнар. наук.-практ. 

конф. (5; 2016 ; Одеса). 
    Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка та управління в умовах 

побудови інформаційного суспільства", [5-6 квітня 2016 р.] [Текст] / Одеська нац. акад. зв'язку імені О. С. 

Попова, Навч.-Наук. Ін-т Економіки та Менеджменту (м. Одеса, Україна), Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 

досліджень НАН України (м. Одеса, Україна) [та ін.]. - О. : ОНАЗ. -   

 Секція 4 : Мегатренди і маркери сучасного глобалізуючого світу, 

 Секція 5 : Інфокомунікації як сектор економічного розвитку, 

 Секція 6 : Удосконалення систем управління шляхом впровадження комп'ютерно-інтегрованих 

технологій. - О., 2016. - 76 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос. 

 

Два збірника матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції  містять   результати обговорення 

актуальних питань щодо економіки та управління в умовах побудови інформаційного суспільства. Коло 

питань, що розглядається: проблеми формування інформаційної економіки та інформаційного суспільства; 

управління персоналом; управління якістю послуг; удосконалення механізмів тарифного регулювання у 

сфері телекомунікацій, розробка бізнес-планів, рекламних стратегій та стратегічних планів розвитку 

організацій і компаній державної та недержавної форм власності та ін.  
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   004 
     

    Информационные технологии в управлении, образовании, науке и 

промышленности [Текст] : [монография] / [Бессонов А. А., Белецкий А. Я., 

Беседовский А. Н. и др. ; под ред. Пономаренко В. С.] ; МОН. - Х. : [Издатель 

Рожко С. Г.], 2016. - 566 с. : рис., граф. - Библиогр.: с. 551-564. 

 

Из содержания: 

Раздел 14 

   Грищук  Р. В.  Эволюция взглядов на феномен кибербезопасности. – С. 

203-216. 

Раздел 15 

   Хорошко В. А., Хохлачева Ю. Е. Оптимальный выбор средств защиты 

относительно угроз безопасности. – С. 217- 234. 

Раздел 16 

   Рзаев Х., Король О. Г. Анализ состояния и обоснования путей совершенствования протоколов 

безопасности  современных телекоммуникационных сетей. – С. 247-270. 

Раздел 17 

   Дудыкевич В. Б., Опирский И. Р. Определение математической модели и проектное моделирование 

конфликта угроз с комплексной системой защиты информации в информационных сетях 

государства. – С. 271-285. 

Раздел 18 

   Дудыкевич В. Б., Максимович В. Н., Микитин Г. В. Стратегия безопасности киберфизических систем. – 

С. 286-299. 

Раздел 19 
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http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BC%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%285;%202016%20;%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
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Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
   Кобозева А. А., Григоренко С. Н. Задачи обнаружения результатов клонирования в изображении и 

новый подход к ее решению в условиях дополнительных возмущений. – С. 300-313. 

Раздел 20 

   Кононович В. Г., Кононович И. В. Основы моделирования системы кибербезопасности  

информационного производства при управлении массовым сознанием. – С. 314-328. 
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    Кононова, Катерина Юріївна.  

    Інформаційна економіка: моделювання інформаційних процесів [Текст] : монографія / К. Ю. 

Кононова ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2015. - 312 с. :  

рис., табл. - Бібліогр.: с. 232-255. 

 

У монографії на підставі постулатів еволюційної економічної теорії досліджуються феномен  інформаційної 

економіки на макро-та мікрорівнях. Обґрунтовано методику ідентифікації стадій розвитку інформаційної 

економіки, запропоновано модель зміни макрогенерацій. З використанням комплексу моделей взаємодії 

користувачів соціальних мереж досліджено еволюційні механізми їх розвитку.                                                                                                                                          
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    Новаківський, Ігор Іванович.  

    Система управління підприємством в умовах становлення 

інформаційного суспільства [Текст] : монографія / І. І. Новаківський ; Нац. 

ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 316 с. : 

граф., табл. - Бібліогр.: с. 297-313. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Передумови реформування системи управління підприємством в 

інформаційному суспільстві 

Розділ 2. Аналіз системи управління підприємством у контексті 

становлення інформаційного суспільства 

Розділ 3. Основні напрями формування системи управління підприємством в інформаційному 

суспільстві 

Розділ 4. Моделювання системи управління підприємством в інформаційному суспільстві 

Розділ 5. Шляхи удосконалення системи управління в інформаційному суспільстві. 
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    Новиков, Алексей Николаевич.  

    Модели и методы кибернетической защиты информационно-

коммуникационных систем на основе логико-вероятностного подхода 
[Текст] : монография / А. Н. Новиков, А. Н. Родионов, А. А. Тимошенко ;  

Нац. техн. ун-т Украины "Киевский политехн. ин-т". - К. : НТУУ "КПИ",  

2015. - 275 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 262-274. 

 

Предложены современные модели, методы и алгоритмы кибернетической 

защиты на основе логико-вероятностного подхода, которые используются для 

решения задач анализа защищенности и синтеза защищенных 

информационно-коммуникационных систем. 
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    Шишкіна, Марія Павлівна.  

    Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового 

середовища вищого навчального закладу [Текст] : монографія / М. П. 

Шишкіна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. 

- К. : [УкрІНТЕІ], 2015. - 256 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 220-255. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового 

середовища як педагогічна проблема.  

      1.6. Тенденції розвитку і використання хмарних обчислень у країнах 

Європи 

      1.7. Ініціативи США щодо стандартизації вимог до засобів і сервісних 

хмарних обчислень 

      1.8. Міжнародні організації і їхня роль у підтримуванні інформаційно-аналітичних          

інструментів хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища. 

 

 

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

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

послуг. Зони вільної торгівлі 
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    Каплюченко, Тетяна Вікторівна.  

    Правове регулювання ринкового нагляду на внутрішньому споживчому ринку непродовольчих 

товарів ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 

"Міжнародне право" / Каплюченко Тетяна Вікторівна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - 

О., 2016. - 20 с. 
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    Матюшенко, Ігор Юрійович.  

    Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції 

[Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. Резніков ; 

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

2015. - 496 с. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

У посібнику описано теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції на 

різних рівнях економічних систем. Розглянуто особливості Світової організації 

торгівлі як глобального регулятора міжнародних інтеграційних процесів і 

наслідки для України від підписання угоди з СОТ. Розкрито основні етапи 

розвитку, структуру, спільні політики ЄС з урахуванням стратегії «Європа – 2020». 
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    Нагорняк, Яна Павлівна.  

    Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Нагорняк Яна Павлівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 21 с. 
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Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

Р 356022 

   338 
     

    Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій [Текст] : монографія / [Брюховецький І. 

М., Жмайлов В. М., Маслак О. М. та ін.] ; за ред. Брюховецького І. М., 

Жмайлова В. М., Маслака О. М. ; Сумський нац. аграр. ун-т. - Суми : Сум. нац. 

аграр. ун-т, 2015. - 323 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 306-322 . 

 

Зі змісту: 

Розділ 9. Розвиток ринку органічної продукції 

            9.1. Аналіз світового ринку органічної продукції 

            9.2. Інституційне забезпечення розвитку ринку органічної продукції в 

Україні 

            9.3. Економічна привабливість виробництва органічної продукції в 

Україні. 

 

 

Р 356155 

   339 
 

    Поліщук, Оксана Володимирівна.  

    Міжнародний бізнес: вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / О. В. Поліщук ; Національний авіаційний ун-т. – 

К. : [НАУ], 2013. - 131 с. - Бібліогр.: с. 128-130. 

 

Навчальний посібник формує систему знань про міжнародний бізнес, що 

передбачає вивчення основних явищ і процесів суспільного виробництва, 

міжнародної торгівлі, міжнародної кооперації, інформатизації світового 

господарства в умовах глобалізації, містить запитання та завдання для 

самоконтролю, тести, а також список джерел. 

 

 

К 121144 

   34 
 

    Проценко, Ірина Миколаївна.  

    Приватно-правові засади регулювання торговельних відносин в Німеччині [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес", "Сімейне право", 

"Міжнародне приватне право" / Проценко Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. 

Корецького. - К., 2016. - 20 с. 

 

 

Б 17759 

   33 

 

Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 40, ч. 2. - Черкаси, 2015. - 102 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

    Лещенко М. Особливості формування сучасного інституційного середовища міжнародної торгівлі 

послугами. – С. 70-75. 

Стаття присвячена дослідженню особливостей інституційного середовища міжнародної торгівлі послугами 

у сучасному світовому господарстві. Визначено роль сектора послуг у сучасній світовій економіці. 

Виокремлено сучасні фактори динамічного розвитку міжнародної торгівлі послугами. Визначено роль 

регуляторних інструментів ГАТС у формуванні інституційного середовища міжнародної торгівлі послугами. 

Визначено основні форми інтеграційної співпраці між країнами в рамках регіональних торговельних угод. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


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

 

Розділ 5.   Світова валютна система і  міжнародні валютно-фінансові 

відносини 
 

 

 

 

Р 356300 

   336 
 

    Білоглазова, Надія Олегівна.  

    Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць 

Європейського Союзу [Текст] : монографія / Н. О. Білоглазова, В. В. 

Галунько, С. О. Короєд ; НДІ публічного права. - Херсон :   Видавець  

Грінь Д. С., 2015. - 176 с. - Бібліогр.: с. 155-175 (205 назв). 

 

В монографії розкрито сучасну юридичну природу адміністративно-

правового статусу Європейського центрального банку та національних 

центральних банків країн-учасниць ЄС. 

 

 

 

 

Р 355964 

   34 
 

    Глібко, Сергій Васильович.  

    Актуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг в 

Україні [Текст] : монографія / С. В. Глібко, Г. М. Шовкопляс, І. О. Ониськів ; 

НАПрН України, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку. - Х. : 

Право, 2016. - 186 с. - Бібліогр.: с. 178-184 та у виносках. 

 

Монографія присвячена дослідженню проблем господарсько-правового 

регулювання відносин на ринках фінансових послуг. Розглянуто теоретичні 

питання розмежування державного регулювання фінансових послуг,  контролю 

та нагляду на ринках. Проаналізовано компетенцію НКЦПФР та її 

відповідальність міжнародним принципам регулювання нагляду на ринку цінних паперів. Розглянуто 

питання інвестування та удосконалення законодавства, що регулює діяльність на фондовому ринку, при 

колективному інвестуванні.  

 

 

 

Р 355972 

   657 
 

    Єфименко, Тетяна Іванівна.  

    Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект 

стандартизації обліку та фінансової звітності [Текст] : [монографія] / Т. І. 

Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська ; Державна навч.-наук. установа 

"Академія фінансового упр.". - К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2015. - 400 

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

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Зростання невизначеності та ускладненості глобального 

простору: інноваційне управління 
Розділ 2. Розвиток теорії бухгалтерського обліку в соціоекономічному середовищі глобального світу 

Розділ 3. Методологія бухгалтерського обліку в контексті вимог управління та антикризового 

регулювання 

Розділ 4. Реформування бухгалтерського обліку в Україні в умовах інституційного регулювання 

національної економіки 
Розділ 5. Глобалізаційні процеси в інформаційному забезпеченні управління державними фінансами. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
С 21162 

   336 
 

    Кучерова, Ірина Миколаївна.  

    Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій [Текст] : монографія / І. М. 

Кучерова ; [за наук. ред. О. І. Рогача]. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 192 с. : граф., рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 153-175. 

 

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад організації та функціонування 

систем оподаткування доходів ТНК і визначенню макроекономічного ефекту від змін у цих системах в 

умовах глобалізації та активізації інтеграційних процесів. Автор обґрунтовує ключові поняття еволюційної 

трансформації систем оподаткування доходів ТНК – повну податкову конвергенцію, повну податкову 

дивергенцію та податкову глокалізацію. У роботі розкриваються сучасні тенденції розвитку систем 

оподаткування доходів ТНК у розвинутих країнах ОЕРС, Європейському Союзі та визначаються шляхи 

адаптації системи оподаткування доходів ТНК в Україні до умов Євросоюзу. 

 

 

К 120371 

   336 
 

    Левін, Володимир Ілліч.  

    Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні в умовах євроінтеграційних 

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

кредит" / Левін Володимир Ілліч ; Державна навчально-наукова установа "Акад. фінансового упр.". - К., 

2016. - 20 с. 

 

 

 

С 21141 

   339 
     

    Основи міжнародних фінансів [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. 

закл. / [О. І. Рогач, О. Ю. Анісімова, П. В. Дзюба та ін.] ; за ред. О. І. Рогача ; 

Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - 2-ге вид., допов. - К. : ВПЦ 

"Київський ун-т", 2014. - 447 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Досліджено базові питання міжнародних фінансів; побудова і функціонування 

світової валютної системи, світового фінансового ринку; міжнародна діяльність 

банків; формування фінансів транснаціональних корпорацій; роль міжнародних 

фінансових організацій у перерозподілі світових фінансових ресурсів й 

урегулюванні зовнішніх боргів суб’єктів світової економіки. 

 

 

Б 17743 

   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. 5 (115). - Л., 2015. - 107 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Гринчишин Я. М. Порівняльні аспекти фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств 

України та ЄС. – С.17-21. 

  Розглянуто суть і види фінансової реструктуризації, що використовуються в антикризовому управлінні 

зарубіжних підприємств, можливості і недоліки застосування різних видів реструктуризації в міру 

поглиблення кризового стану господарюючих суб’єктів.  

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BD,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Р 356054 

   657 
     

    Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин 

[Текст] : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 31 березня  - 1 квітня 2016 

року / [відп. ред. А. А. Мазаракі] ; Київcький нац. торг.-екон. ун-т, Тбіліський держ. 

ун-т імені Іване Джавахішвілі. - К. : [КНТЕУ], 2016. - 196 с. : рис. - Бібліогр. 

наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 

   Камінська Т. Г. Підвищення надійності фінансової звітності: вимоги 

міжнародних стандартів. – С. 30-32. 

 


