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Тематична виставка " Міжнародна економіка. 
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Розділ 1. Зовнішньоекономічна  діяльність.  Міжнародна  економіка.     

Європейський  Союз і Україна.   Міжнародні економічні відносини у системі 

світового господарювання 
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    Аббакумова, Дарина В'ячеславівна.  

    Комітет Міністрів Ради Європи: міжнародно-правова природа та 

повноваження [Текст] : монографія / Д. В. Аббакумова ; Національний юридичний 

ун-т імені Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2016. - 256 с. - Бібліогр.: с. 221-254 та у 

виносках. 

 

У монографії досліджуються міжнародно-правова природа та повноваження 

Комітету Міністрів Ради Європи. Значна увага приділена встановленню ролі та 

місця Комітету Міністрів у системі головних органів Ради Європи. 

 

Б 17938 

   34 
 

    Актуальні проблеми правознавства [Текст] : зб. наук. пр. / Тернопільський нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. - 

Т. : ТНЕУ, 2016 - . 

   Вип. 1. - Т., 2016. - 192 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Мельничук О. І. Міжнародно-правові аспекти міграційної кризи. – С.62-67. 

   Ментух Н. Ф., Шевчук О. Р. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом 

Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. – С.68-72. 
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   35 
 

    Ащаулов, Віталій Вікторович.  

    Державне регулювання системи моніторингу розвитку галузей економіки в контексті євроінтеграції 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

господарством" / Ащаулов Віталій Вікторович ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с. 

 

  

Б 17969 

   338 
 

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

зб. наук.-практ. ст. / Укр. держ. ун-т залізничного трансп. - Х. : [Вид-во УкрДУЗТу]. -  

   Вип. 54 : спецвипуск. - Х., 2016. - 413 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Дикань В. Л. Інтеграція залізничного транспорту України в світову транспортно-логістичну систему. 

– С. 5-6. 

   Євсєєва О. О. Національна мережа міжнародних транспортних коридорів в контексті євроінтеграції: 

залізнична складова корпоративної логістики. – С. 10-12. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%94%D0%B0%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%89%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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   Корінь М. В., Міжевська К. В. Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва 

в умовах євроінтеграції. – С. 278-286. 

   Временко Л. В., Мужилівський В. В. Порівняльний аналіз рівня життя населення у європейських 

країнах. – С. 407-412. 
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   34 
 

    Вовк, Тарас Володимирович.  

    Дія міжнародних договорів у країнах англосаксонської правової системи [Текст] : автореф. дис.  

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

Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2016. - 20 с.   

 

 

Р 356893 

   001 
 

    Габович, Олександр.  

    Українська фундаментальна наука і європейські цінності [Текст] : наукова 

монографія / Олександр Габович, Володимир Кузнєцов, Надія Семенова. - 2-ге 

вид., допов. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська акад.", 2016. - 284 с. - Бібліогр. у 

виносках. 

 

Книга розрахована на науковців, державних службовців і всіх, хто цікавиться 

наукою та освітою як державними інституціями. 

 

Зі змісту: 

Вступ 

Розділ І  Експлікації 

Розділ ІІ  Філософсько-правовий аспект організації академічної науки 

Розділ ІІІ Еліти і цінності 

Розділ ІV Європейське наукометричне бачення науки та наукової еліти України 

Розділ V  Деякі оприлюднені та неоприлюднені матеріали про науку 

Розділ VI Доповнення до другого видання 

Післямова 
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   31 
     

    Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті європейської стратегії України [Текст] / Центр 

Разумкова. - [К.] : [Заповіт], 2016. - 244 с. : іл., рис., табл. - (Бібліотека Центру Разумкова). - Бібліогр. у 

виносках. 

 

Це видання присвячене дослідженню гендерної проблематики в Україні. Сьогодні антидискримінаційна 

політика є одним з найактуальніших компонентів політик європейських країн.   

 

 

 

С 21262 

   339 

 

    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global 

Challenges of National Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

конф., Київ, 19 жовтня 2016р. / Київський нац. торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. 

ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 1 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 592 с. : граф., табл.   - Бібліогр. 

наприкінці ст. - Обкл. англ. Текст укр., рос., англ. мов. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%D0%B2%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
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Зі змісту: 

   Балабанов К. В., Булатова О. В. Стратегії інтеграційного розвитку країн світового господарства. –  С. 

82-96. 

   Головачева О. С. Регулювання доступу до ринку сільськогосподарської продукції в умовах 

євроінтеграції. – С.150-157. 

   Дугінець Г. В. Міжнародні виробничі мережі в контексті нової моделі зростання економік, що 

розвиваються. – С. 209-218. 

   Коровайченко Н. Ю. Напрями поглинання міжнародної економічної інтеграції України. – С. 299-309. 

   Турчак В. В., Кульганік О. М.  Розвиток міжнародної діяльності як фактор економічного росту в 

умовах глобалізації. – С. 476-485. 

   Штань М. В. Формування та розвиток спеціальних режимів інвестиційної діяльності за умов 

глобалізації. – С. 555-566. 

   Якименко-Терещенко Н. В., Пронкіна Л. І., Гавриш О. М. Проблема конкурентоспроможності в умовах 

глобалізації економічних відносин. – С. 566-576. 

   Ярмоленко Ю. О. Формування системи управління сталим розвитком АПК у взаємозв’язку з 

елементами зовнішнього середовища. – С. 577-591. 

 

 

С 21263 

   339 

 

    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 2 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 1047 с. : граф., табл. -  Бібліогр. наприкінці ст. - Обкл. англ. 

Текст укр., рос. мов. 

 

Зі змісту: 

   Романовська Ю. А. Децентралізація підґрунтя організації місцевих бюджетів України: світовий 

досвід. – С. 222-232. 

   Ярошенко Л. В. Трансформаційні стратегії освіти в умовах глобалізації. – С. 836-845. 

   Корж Н. В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток моделей корпоративного управління. – С. 

888-900.   

   Харсун Л. Г. Інноваційні рішення в логістичному обслуговуванні міжнародних торговельних потоків. 

– С. 997-1007. 

 

 

С 21264 

   339 
 

    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 3 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 1190 с. : граф., табл.   - Бібліогр. наприкінці ст. -  Обкл. англ. 

Текст укр., рос., англ. мов. 

 

Зі змісту: 

   Гончаренко О. М. Міжнародний комерційний договір(контракт) як засіб саморегулювання 

господарської діяльності. – С. 126-137. 

   Донченко О. О., Кам’янецька О. В. Транснаціоналізація світового ринку зброї. – С. 149-157. 

   Кучаковська Н. О. Щодо визначення зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – С. 230-241. 

   Пурденко О. А. Іноземний досвід асекурації економічної безпеки малого бізнесу. – С. 368-379. 

   Тищенко Ю. В. До питання щодо джерел міжнародного економічного права. – С. 466-474. 

   Торопков В. М., Сиваненко Г. П. Державна підтримка підприємництва: реалії України та світовий 

досвід. – С.475- 483. 

   Фреюк О. В. Електронна логістика як інструмент глобалізації економіки. – С.493-515. 

    Мазаракі А. А., Завідна Л. Д. Розвиток готельного бізнесу у світлі проблем сьогодення. – С. 577-587. 

   Тимрієнко А. В. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні. – С. 771-780. 

   Грубов В. М. На яку Україну чекають в ЄС: до питання лібералізації технічного регламенту. – С. 860-

872. 

   Гудков С. О. Освіта в Україні – європейські норми і цінності. – С. 873-880. 
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   Давидюк Л. П. Вплив глобалізації на трансформацію інституційних засад регулювання міжнародного 

ринку праці Європейського Союзу. – С. 899-912. 

   Лозовська Н. І., Віниковецька Ж. С. Економіка України в умовах інтеграції у світовий економічний 

простір. – С. 986-999. 

   Лосіцька Т. І., Стукач Т. М. Україна – ЄС: пріоритети національного АПК. – С.1023-1038. 

   Панфілов О. Ю., Соболєва С. М. Українська ідентичність та європейський вектор розвитку. – С.1087-

1100. 

   Шарабуріна О. О. Проблеми правової охорони торговельних марок в умовах євроінтеграції. – С. 1178-

1184. 

 

К 122957 

   34 
 

    Гончаров, Ігор Миколайович.  

    Цивільно-правові зобов’язання, що виникають внаслідок безпідставного збагачення (порівняльно-

правове дослідження за законодавством України та країн Європейського Союзу) [Текст] : автореф. дис. 

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

право"; "Міжнародне приватне право" / Гончаров Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права 

імені В. К. Корецького. - К., 2016. - 19 с. 

   

 

К 122711 

   34 
 

    Ібрахім Суфян Саад  

    Міжнародно-правові норми про захист трудових прав жінок та їх імплементація в арабських 

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

право" / Ібрахім Суфян Саад ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 20 с. 

 

 

Б 17874 

   339 
     

    Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні 

виклики та нові можливості [Text] : наукова доповідь / [В. М. Геєць, Т. О. 

Осташко, І. В. Прокопа та ін.] ; за ред. В. М. Гейця, Т. О. Осташко ; НАН України, 

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

прогнозування НАН України], 2016. - 184 с. : граф., табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

У доповіді аналізуються економічні, екологічні та науково-технічні чинники, що 

зумовлюють успішність імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Представлені рекомендації щодо розвитку вітчизняного експорту у ЗВТ з ЄС, 

модернізації вітчизняної промисловості та транспорту, сільського господарства, 

інститутів споживчого ринку, механізмів фінансової підтримки бізнесу та 

забезпечення інноваційного розвитку в контексті євроінтеграційних процесів.  
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    Качурінер, Вікторія Львівна.  

    Правове регулювання екологічної політики Європейського Союзу у сфері виробництва [Текст] : 

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

Вікторія Львівна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2016. - 23 с. 
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    Ковальська, Вікторія Вікторівна.  

    Правове регулювання діяльності місій Європейського Союзу (на прикладі місії Європейського 

Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Ковальська Вікторія Вікторівна ; МОН України, Нац. 

ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2016. - 19 с.   

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%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%86%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BC%20%D0%A1%D1%83%D1%84%D1%8F%D0%BD%20%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%87%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9B%D1%8C%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%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%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


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

К 121774 

   327 
 

    Криворучко, Наталія Володимирівна.  

    Політика безпеки Чеської Республіки у контексті відносин з США [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

глобального розвитку" / Криворучко Наталія Володимирівна ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені 

Ю. Федьковича. - Чернівці, 2016. - 23 с. 

 

Р 357163 

   339 
 

    Липов, Володимир Валентинович.  

    Міжнародна економічна інтеграція [Текст] : практикум / В. В. Липов ; 

Харківський нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця. - Х. : ХНЕУ імені Семена 

Кузнеця, 2016. - 203 с. : табл. - Бібліогр. с.: 188-198. 

 

 Практикум складається з 2-х розділів: 

 «Теоретичні засади дослідження міжнародної економічної інтеграції»,   

«Інституційний, регіональний  та процесуальний зрізи МЕІ» та сценарію 

ділової гри; рекомендацій до виконання наукового дослідження, есе; списку 

літератури, переліку інформаційних джерел; словника.                                                                                                                                                                                                                            

 

  

 

Р 357143 

   8 
 

    Лучук, Ольга Миколаївна.  

    Англо-український словник абревіатур та акронімів у галузі міжнародних 

відносин, економіки і права [Текст] : [містить понад 2500 абревіатур та акронімів 

у галузі міжнар. відносин, економіки і права] / Ольга Лучук. - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2016. - 191 с. - Бібліогр.: с. 189. - Парал. тит. арк. англ. Текст кн. укр., 

англ. мовами. 

 

Словник містить понад 2500 абревіатур та акронімів у галузі міжнародних 

відносин, економіки і права, що їх вживають в англомовній науковій та науково-

популярній літературі. У словнику автор подає англійські абревіатури, їхню повну 

назву, український переклад, а також відповідні українські абревіатури, якщо такі вживаються. Окрім 

основного корпусу абревіатур, словник містить 9 додатків, серед яких абревіатури на позначення штатів, 

територій, провінцій (США, Канади, Австралії), а також абревіатури часу, світових валют, латинські 

абревіатури. 

 

 

С 21257 

   62 

 

Маркевич, Катерина.  

    Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України [Текст] : [аналітична 

доповідь] / [К. Маркевич, В. Омельченко] ; [Центр Разумкова]. - [К.] : [Заповіт], 2016. - 118 с. : граф., рис., 

табл. - (Бібліотека Центру Разумкова). - . - Бібліогр. у виносках. 

 

Аналітична доповідь містить аналіз сучасних тенденцій глобального розвитку енергетики, зокрема 

проаналізовано фактичні показники світової енергетичної галузі за секторами (природний газ, нафта, вугілля 

та електроенергія) та визначено місце в ній України. 

   Крім того, у доповіді розкрито пріоритети та головні напрями енергетичної політики США та ЄС, а також 

окреслено основні завдання України на найближчу перспективу в енергетичному секторі через прагнення 

країни інтегруватися до європейського енергетичного простору. 

 

 

 

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


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

К 122912 

   32 
 

    Мироненко, Віталій Петрович.  

    Політико-правові засади формування і діяльності парламентської коаліції: зарубіжний досвід і 

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

ти та процеси" / Мироненко Віталій Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - 

К., 2016. - 22 с. 

 

 

 

Р 357187 

   34 
     

    Міжнародні та національні правові положення системи захисту засобів фінансової допомоги 

Європейського Союзу та іноземних донорів в Україні [Текст] : збірник нормативно-правових актів 

 / [упоряд.: І. Кржечковськис, В. В. Тацієнко, С. С. Чернявський та ін.] ; за заг. ред. В. В. Чернєя ; МВС 

України, Нац. акад. внутр. справ. - К. : [Нац. акад. внутрішніх справ], 2016. - 260 с. 

 

Збірник містить витяги з міжнародних і вітчизняних законодавчих та інших нормативно-правових актів, що 

стосуються протидії фінансовому шахрайству та спрямовані на захист економічних інтересів України. 

 

 

 

Р 357148 

   31 
 

    Навроцька, Ніна Георгіївна.  

    Міжнародна економічна статистика [Текст] : навч. посіб. / Н. Г. Навроцька, Н. А. Білова ; Ун-т митної 

справи та фінансів. - Д. : [УМСФ], 2016. - 224 с. - Бібліогр.: с. 186-187 . - Предм. покажч.: с. 170-171. 

 

У навчальному посібнику розкрито характеристику організації міжнародної економічної статистики, 

розглянуто показники демографічної статистики, систему національних розрахунків, методи визначення 

валового внутрішнього продукту, основні показники ефективності економічної діяльності. 

 

 

 

К 123164 

   34 
 

    Отрош, Володимир Михайлович.  

    Міжнародна правосуб’єктність Суверенного Мальтійського Ордену [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Отрош Володимир Михайлович 

; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2016. - 20 с. 

 

 

 

К 122561 

   35 
 

    Паламарчук, Тетяна Петрівна.  

    Механізми розвитку державного управління аграрним сектором економіки України в умовах 

впровадження європейських стандартів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Паламарчук Тетяна Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові 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%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%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%9D%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%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%9E%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Р 356872 

   339 
 

    Писаренко, Світлана Марківна.  

    Особливості сучасного розвитку світової економіки [Текст] : курс лекцій / Писаренко С. М., Українець 

Л. А., Черняга Л. П. ; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. - Л. : ЗУКЦ, 2016. - 208 

с. - Бібліогр. наприкінці тем та у виносках. 

 

Автори аналізують 11 тем з курсу «Світова економіка», приділяючи значну увагу питанням регіоналізації 

світогосподарських процесів, формуванню регіональних інтеграційних об’єднань, сутності та значенню 

поняття глобалізації.  

 

К 122788 

   34 
 

    Прусенко, Галина Євгеніївна.  

    Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

"Міжнародне приватне право" / Прусенко Галина Євгеніївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 

2016. - 19 с. 

 

 

 

 

Р 357321 

   327 
     

    Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий 

вимір [Текст] : монографія / [Бєлоусова Н. Б., Головченко В. І., Доброжанська О. 

Л. та ін.] ; Київcький нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин Київ. 

нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - К. : [Центр вільної преси], 2016. - 528 с. : рис. - 

(Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). - Бібліогр. наприкінці підглав. 

 

Монографія присвячена дослідженню зовнішньополітичних і безпекових аспектів 

регіональних стратегій США і Європи, аналізу багатостороннього співробітництва 

США і Європи з ключовими акторами міжнародної взаємодії, з’ясуванню особливостей зовнішньої 

безпекової політики у сучасній системі  міжнародних відносин.  

 

 

Р 356736 

   34  
     

    Реформування правової системи України в контексті розбудови правової 

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

конференція : тези доп., 25 березня 2016 р. / Дніпропетровський ун-т імені 

Альфреда Нобеля, Кафедра права. - Д. : [Ун-т Альфреда Нобеля], 2016. - 180 с. 

 

Збірник містить тези доповідей науковців, молодих вчених і студентів, в яких 

розглянуто питання реформування держави у різних галузях права в контексті 

євроінтеграції за такими секціями: Господарське право та господарський процес; 

Цивільне право та процес. Житлове право; Кримінальне право; Людина і 

держава; Трудове право; Архівознавство та діловодство. 

 

 

К 123177 

   34 
 

    Самсін, Роман Ігорович.  

    Право слідування в авторському праві України та країн-членів ЄС: порівняльно-правова 

характеристика [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивільне право і цивільний процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / Самсін Роман 

Ігорович ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. - 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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%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%A1%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%96%D0%BD,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 357077 

   339 
    Саранов, Сергій Вікторович.  

    Україна на шляху до загальноєвропейської інтеграції [Текст] : навч.-метод. 

посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації / [С. В. Саранов] ; 

Департамент освіти і науки Луганської облдержадмін, Луганcький обл. ін-т 

післядипломної пед. освіти. - Х. : Друкарня Мадрид, 2016. - 92 с. : портр. - 

Бібліогр.: с. 87-91. 

 

У навчально-методичному посібнику розглядаються процеси розвитку 

європейської спільноти, Європейського Союзу. Особливу увагу приділено взаємодії 

України та Європейського Союзу (ЄС), зокрема надано та проаналізовано угоди 

про взаємодію, розглянуто етапи розширення ЄС, критерії демократичного реформування українського 

суспільства. Надано уривки з найбільш важливих публікацій останніх років європейських та американських 

істориків, політологів, соціологів, журналістів, що висвітлюють теоретичні аспекти розвитку суспільства на 

сучасному етапі. 

 

 

 

К 122341 

    34 
 

    Сотула, Олександр Сергійович.  

    Кримінально-правова охорона життя людини у країнах романо-германської правової сім'ї 

(порівняльне теоретико-правове дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 

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

Сотула Олександр Сергійович ; МВС України, Харківський нац. ун-т внутр. справ. - К., 2016. - 34 с. 

 

 

 

 

Р 356955 

   37 
     

    Співпраця університетів та підприємств в Європі, як інструмент 

забезпечення відповідності вищої інженерної освіти технологічним 

викликам [Текст] : монографія / Сумський держ. ун-т, ЗНТУ, Луцький 

нац. техн. ун-т [та ін.] ; заг. ред. Шатоха В. І. - Д. : Дріант, 2015. - 60 с.: 

рис., фот. кольор. - (Tempus). 

 

В рамках виконання проекту «Модернізація вищої інженерної освіти в Грузії, Україні та Узбекистані» 

відповідно до технологічних викликів» (Engitec), що фінансується Європейським Союзом за програмою 

TEMPUS, проаналізовано досвід співпраці університетів та підприємств в Європі задля забезпечення 

відповідності інженерної освіти сучасним технологічним викликам та потребам суспільства. 

 

 

 

К 122342 

    34 
 

    Средницька, Ірина Юріївна.  

    Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.02 "Конституційне право"; 

"Муніципальне право" / Средницька Ірина Юріївна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - 

О., 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%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%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%A1%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Р 357242 

   338 
     

    Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики [Текст] : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю Незалежності України,  

[13-14 жовтня 2016 р.] / Уманський нац. ун-т садівництва, Ін-т підготовки кадрів ДЗСУ Мінсоцполітики. - 

Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2016. - 212 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Борімчук М. Ю. Державне регулювання соціальної відповідальності бізнесу: зарубіжний досвід. – С. 

18-21. 

   Мазур Ю. П., Торговкін В. В., Резнік А. П. Маркетинг як інструмент підвищення 

конкурентоспроможності національних товаровиробників в умовах поглиблення міжнародної 

інтеграції України. – С. 102-103.  

 

 

 

Р 357095 

   339 
     

    Стратегія участі України у процесах економічної глобалізації [Текст] : 

монографія / [Кукурудза І. І., Опалько В. В., Кирилюк Є. М. та ін.] ; за ред. І. І. 

Кукурудзи ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. - Черкаси : [ЧНУ 

імені Богдана Хмельницького], 2016. - 168 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці 

розд. 

 

Досліджено основні напрями стратегії участі України у процесах економічної 

глобалізації, зокрема в частині підходу до розуміння сутності процесів економічної 

глобалізації, взаємозалежності національного та всесвітнього ринків товарів і 

послуг, економічного розвитку і сталого продовольчого забезпечення країн в умовах глобалізації, місця 

України на глобалізованих ринках технологій та інформації, адаптації України до глобальних зрушень в 

економіці. 

 

 

К 122345 

    34 
 

    Стрельцов, Лев Євгенович.  

    Міжнародно-правові зобов'язання держав по охороні комп'ютерних програм [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Стрельцов Лев 

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

 

 

 

 Р 357136 

   339 
     

    Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна 

інтеграція України у світове господарство [Текст] : колект. моногр. / [І. М. 

Посохов., П. Г. Перерва, О. Д. Матросов та ін.] ; редкол.: І. М. Посохов., П. Г. 

Перерва, О. Д. Матросов [та ін.] ; Національний техн. ун-т "Харківський політехн. 

ін-т", Екон. ф-т, Каф. організації виробництва та управління персоналом. - Х. : 

[НТУ "ХПІ"], 2016. - 451 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці підрозд. 

 

Монографія досліджує науково-методичні та практичні питання удосконалення 

наукового забезпечення глобальних трансформаційних процесів в економіці та у 

галузі міжнародних економічних відносин. Представлені результати досліджень стану, тенденцій розвитку 

та сучасних проблем інтеграційних процесів, нових методів діяльності в умовах глобальної трансформації 

народного господарства та формування міждержавних ринкових утворень, розроблені відповідні 

рекомендації. 

 

 

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%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 356722 

   339  

    

    Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи [Текст] : XXIII Міжнар. науково-

практична конф., 20-22 трав. 2016 р. / Чернівецька облрада, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича, 

Сучавський ун-т Штефан чел Маре. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 172 с. : рис., табл. 

 

У матеріалах конференції представлені результати дослідження сучасних проблем територіального розвитку 

та регіонального управління, вдосконалення маркетингу територій та шляхів муніципального розвитку, 

аналізу маркетингових підходів до посилення конкурентоспроможності підприємств, сучасних досягнень у 

економіко-математичному моделюванні економічних процесів, а також регіональних, галузевих і 

мікроекономічних аспектів соціально-економічних реформ, нових напрямків регіонального та 

національного розвитку економіки. 

 

 

 

 

С 21252 

   327 
 

    Турчин, Ярина Богданівна.  

    Історія міжнародних відносин (1914-2015) [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Турчин, 

Р. Б. Демчишак, Л. С. Матлай ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : 

Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 140 с. : іл. - Бібліогр.: с. 134-137. 

 

Зроблено спробу відобразити цілісну та комплексну картину розвитку міжнародних 

відносин, еволюцію зовнішньої політики провідних держав світу в історичній 

послідовності від початку Першої світової війни аж до сьогодення. Тематику 

лекційних занять подано у логічній послідовності зміни однієї системи 

міжнародних відносин іншою, на причини формування та закономірності функціонування яких звернено 

основну увагу. 

 

 

 

Б 17934 

   339 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 
    Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

[Текст] : [зб. наук. пр.]. - Х. : [Вид. ХНУ імені В. Н. Каразіна]. -  

   Вип. 5. - Х., 2016. - 178 с. : граф., рис., табл. - (Серія "Міжнародні відносини. 

Економіка. Країнознавство. Туризм"). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., 

англ.    

  

Висвітлюються результати наукових досліджень у галузі міжнародних відносин, 

міжнародного права, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки, туризму, 

зокрема: сучасній глобальній демографічній проблемі, міграції робочої сили в країнах   Великої Британії та 

Франції, тенденціям деглобалізації у сучасній світовій торгівлі, впливу освіти на рівень життя, аналізу 

асиметричності Угоди про асоціацію України з ЄС, глобальній продовольчій проблемі, якісній оцінці рівня 

диверсифікації постачання природного газу в державах-членах ЄС, регулюванню міжнародного 

туристичного ринку за допомогою інформаційних технологій тощо.    

 

 

К 122147 

   327 
 

    Шамраєва, Валентина Михайлівна.  

    Стратегічне партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-

теоретичний і практичний аспекти [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра політичних наук : 

[спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Шамраєва Валентина 

Михайлівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 35 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%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AF%D1%80%D0%B8%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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%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%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%9D.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%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


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

 

Р 357255 

   37 
 

    Шиян, Надія Іванівна.  

    Формування готовності майбутніх товарознавців-експертів  

до професійної діяльності на ринку митних послуг [Текст] : монографія / Н. І. 

Шиян, О. В. Калашник, С. Е. Мороз ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і 

торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 284 с. : рис., табл. - (Теорія і методика 

професійної освіти). - Бібліогр.: с. 203-241. 

 

У монографії всебічно досліджуються теоретичні та практичні засади підготовки 

фахівців до професійної діяльності на ринку митних послуг в умовах навчально-

виховного процесу вищих навчальних закладів. Охарактеризовано рівні 

сформованості готовності майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності; теоретично 

обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови, спрямовані на формування готовності 

майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг. 

 

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
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   339 

 

   Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 2 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 1047 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Севрук І. М. Особливості формування комплексу міжнародного маркетингу торговельних ТНК. – С. 

959-968. 

   Ціпуринда В. С. Реалії та перспективи сучасного менеджменту у контексті глобалізаційного розвитку. 

– С.1007-1016. 
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    Олексенко, Олена Олексіївна.  

    Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до 

міжкультурної комунікації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Олексенко Олена Олексіївна ; МОН України, Глухівський нац. пед. ун-т 

імені О. Довженка. - Глухів, 2016. - 23 с. 

 

 

 

Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  

діяльність.  Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій 
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    Джалілов Азар  

    Фрагментація міжнародного виробництва транснаціональних корпорацій [Текст] : автореф. дис. на 

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

Джалілов Азар ; МОН України, КНУ імені  

Т. Шевченка. - К., 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%A8%D0%B8%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%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%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%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%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80


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

    Електронне урядування у сучасному політико-адміністративному просторі 

[Текст] : монографія / О. Ю. Кудрявцев ; Харківський нац. ун-т міського 

господарства імені  

О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2016. - 185 с. : іл., табл. - 

Бібліогр.: с. 158-184. 

 

У монографії розглянуто питання легітимуючого потенціалу різних моделей 

систем електронного урядування. Аналізом наявних на сьогодні у світовій 

практиці моделей електронного урядування встановлено їх принципові відмінності у ступені та 

темпоральній ефективності підвищення рівня довіри до політичної влади. 

 

 

 

С 21275 

   001 
 

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

НАН України. - К. : Академперіодика, 2008 -   

   Вип. 13. - К., 2016. - 114 с. : граф., табл. - Бібліогр. нарикінці ст. 

 

До збірника увійшли статті, підготовлені науковцями за матеріалами доповідей, 

виголошених під часVI Науково-практичної конференції «Наукова періодика: 

традиції та інновації» (Київ, 08 червня 2016 р.).Статті, відповідно до основних 

окреслених тем, згруповано у чотири розділи, присвячені загальним питанням 

діяльності наукового журналу, правовим аспектам його роботи, упровадженню 

систем цифрових ідентифікаторів, а також сучасним електронним ресурсам та їхній 

ролі у розвитку наукової періодики. 
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   1 

     

    Філософія інформаційно-комунікативного суспільства: теоретико-

методологічний контекст [Текст] : монографія / В. Г. Воронкова, О. В. Соснін, В. 

О. Нікітенко, М. Ю. Максименюк ; [за ред. В. Г. Воронкової] ; Запорізька держ. 

інженерна академія. - Запоріжжя : ЗДІА, 2016. - 276 с. - Бібліогр.: с. 238-274. 

 

Монографія представляє собою сучасний напрямок наукових досліджень, який ще 

недостатньо розроблений в зарубіжній і вітчизняній  філософській літературі. В 

монографії досліджуються особливості формування та еволюції глобального 

інформаційно-комунікативного суспільства та перспективи його розвитку. 

Розглянуто соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри глобального 

інформаційно-комунікативного суспільства як цивілізаційної парадигми сучасної України. 

   Монографія буде корисна для студентів, магістрантів, аспірантів, управлінців, всіх, хто цікавиться 

проблемами інформаційного суспільства як самої сучасної парадигми ХХІ ст. 

 

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

 

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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    Біловол, Марта Валеріївна.  

    Міжнародно-правове регулювання торгівлі сировинними товарами [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Біловол Марта Валеріївна ; МОН 

України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. – 20 с. 
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   339 

 

    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 1 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 592 с. : граф., табл.   - Бібліогр. наприкінці ст. - Обкл. англ. 

Текст укр., рос., англ. мов. 

 

Зі змісту: 

   Дьяченко О. В., Вишинська Т. Л., Литвин С. М. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України 

товарами. – С. 219-232. 

   Федулова Л. І. Світові тенденції та прогнози інноваційного розвитку сфери торгівлі. – С. 519-533. 
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   339 

 

    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 2 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 1047 с. : граф., табл.  - Бібліогр. наприкінці ст. -  Обкл. англ. 

Текст укр., рос. мов. 

Зі змісту:  
   Шип Н. А. Україна у міжнародній торгівлі (IX- XVIII століття). – С. 552-576. 

   Патраманська Л. Ю. Напрями контролю основної діяльності підприємств електронної комерції. – С. 

582-592. 

   Омельченко В. Я., Омельченко Г. П., Омельченко О. В. Еволюція етапів та механізму розвитку 

глобального електронного бізнесу. – С. 933-942. 

   Солоненко Л. М. Дослідження глобального ринку виробництва кондитерських виробів та переваги 

споживчого попиту на шоколад. – С. 968-979. 

   Харсун Л. Г. Інноваційні рішення в логістичному обслуговуванні міжнародних торговельних потоків. 

– С. 997-1007. 
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    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 3 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 1190 с. : граф., табл.   - Бібліогр. наприкінці ст. - Обкл. англ. 

Текст укр., рос., англ. мов. 

Зі змісту: 

   Удод Н. М. Прояви діяльності транснаціональних торговельних компаній на ринках приймаючих 

країн. – С. 484-492. 

   Шарабуріна О. О. Проблеми правової охорони торговельних марок в умовах євроінтеграції. – С. 1178-

1184. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?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%B2%D0%BE%D0%BB,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    Зовнішня торгівля України: XXI століття [Текст] : монографія / [А. А. 

Мазаракі, Т. М. Мельник, Н. О. Іксарова та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; 

Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2016. - 600 с. :  

граф., рис., табл., фот. - Бібліогр.: с. 537-577. 

 

У монографії висвітлено результати комплексного аналізу умов та тенденцій 

розвитку зовнішньоторговельних відносин сучасної України. Розкрито вплив 

екзогенних та ендогенних детермінант на динаміку та структуру зовнішньої 

торгівлі. Проаналізовано секторальну і геопросторову компоненти 

зовнішньоторговельних відносин України.    Науково обґрунтовано концептуальні засади і механізми 

структурних змін у системі зовнішньоторговельних відносин України. Надано рекомендації щодо 

удосконалення системи управління у зовнішньоторговельній сфері з огляду на захист національних 

інтересів в умовах глобальних та внутрішніх дисбалансів. 
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    Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України та країн СНД [Текст] : матеріали VII міжнар. наук.-

практ. інтернет-конференції, м. Полтава, 20-21 квітня 2016 року / Вищий навч. заклад Укоопспілки 

"Полтавський ун-т економіки і торгівлі", Білоруський торг.-екон. ун-т споживчої кооперації, 

Карагандинський екон. ун-т Казспоживспілки. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 218 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці 

ст. 

 

 

Зі змісту: 

Секція 1. Глобалізація і внутрішня торгівля України та країн СНД: сучасний стан і основні тенденції 

розвитку 

Секція 2. Проблеми підготовки фахівців торгівлі 

Секція 3. Структурні зміни під впливом мережевих операторів, споживча кооперація як мережева 

система торгівлі 

Секція 4. Маркетинг та менеджмент торговельних підприємств 

Секція 5. Регіональні аспекти розвитку мережевого бізнесу та торгівлі 

Секція 6. Проблеми якості та конкурентоспроможності товарів в глобальній економіці  

 

 

Б 17957 

   33 

 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 
    Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського [Текст] : зб. 

наук. пр. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського. - (Серія "Економічні науки"). 

   Вип. 1 (6) , червень 2016. - Миколаїв, 2016. - 146 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. 

укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Кривенко Н. Міжнародна економічна інтеграція: правила походження товарів. – С. 92-95. 

У світі спостерігається зростання кількості інтеграційних угрупувань, проте більшість з них перебуває на 

стадії ЗВТ. Розглянуто критерії для визначення походження товарів, зокрема зміни в тарифній класифікації, 

відсоток у доданій вартості та ін. 

 

   Яремко З., Микитюк Р. Основні тенденції сучасної міжнародної торгівлі ІКТ- товарами. – С. 96-103. 

Представлено основні напрямки економічної політики країн-лідерів світового ринку ІКТ –товарів у 

контексті стимулювання їх виробництва і зовнішньої торгівлі ними.   

    

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%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%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


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

    Інтеграційний вектор розвитку глобальної системи міжнародної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на 

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

Віолетта Олегівна ; МОН, Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2016. - 20 с. 
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    Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики [Текст] : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю Незалежності України, [13-14 жовтня 2016 р.] / Уманський нац. 

ун-т садівництва, Ін-т підготовки кадрів ДЗСУ Мінсоцполітики. - Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 

2016. - 212 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Костюк В. С., Гоєнко А. В., Неганова А. В.  Сучасні тенденції зовнішньоторговельної діяльності 

України. – С. 79-81. 
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    Стратегія участі України у процесах економічної глобалізації [Текст] : монографія / [Кукурудза І. І., 

Опалько В. В., Кирилюк Є. М. та ін.] ; за ред. І. І. Кукурудзи ; Черкаський нац. ун-т імені Богдана 

Хмельницького. - Черкаси : [ЧНУ імені Богдана Хмельницького], 2016. - 168 с. : граф., табл. - Бібліогр. 

наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 

1. Теоретико-методологічні засади дослідження процесів економічної глобалізації 

2. Взаємозалежність національного і світового ринків товарів та послуг 

3. Детермінанти економічного розвитку і сталого продовольчого забезпечення  

    країн в умовах постіндустріалізації та глобалізації 

4. Україна в процесах глобалізації ринку технологій 

5. Національний ринок інформації в умовах глобалізації 

6. Перспективи адаптації України до глобальних змін 

 

 

К 122583 

   339 
 

    Струк, Олександра Ігорівна.  

    Експортоорієнтовані стратегії економічного розвитку у світовій економіці [Текст] : автореф. дис. на 

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

Струк Олександра Ігорівна ; МОН України, Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2016. - 20 с. 

 

 

 

К 122478 

   658 
 

    Чубар, Максим Михайлович.  

    Механізм підвищення експортного потенціалу підприємства за умов членства України в СОТ 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня  канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за 

видами екон. діяльн.)" / Чубар Максим Михайлович ; МОН України, Хмельницький нац. ун-т. - 

Хмельницький, 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%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%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%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%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%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

Розділ 5.   Світова валютна система  

і  міжнародні валютно-фінансові відносини 
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    Апалькова, Вікторія Валеріївна.  

    Розвиток ринку міжнародних платіжних послуг в контексті глобальної інформатизації [Текст] : 

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

екон. відносини" / Апалькова Вікторія Валеріївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 21 с. 
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   33 
 

    Балян, Ануш Валеріївна.  

    Інвестиційна діяльність аграрного сектору України в умовах розвитку 

прикордонного співробітництва з країнами ЄС [Текст] : [монографія] / А. В. 

Балян, Г. В. Спаський ; НААН України, Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки", 

Закарпатська держ. с.-г. дослідна станція. - К. : [б. и.], 2016. - 152 с. : табл. - 

Бібліогр.: с. 139-150. 

 

Проаналізовано ефективність закордонних інвесторів, визначено основні критерії 

інвестиційної стратегії в Закарпатській  області. Обґрунтовано наукові підходи, 

форми і методи прикордонного співробітництва, проаналізовано стан аграрного виробництва, розвитку 

спільних інфраструктурних формувань в аграрній сфері, окреслено проблеми інвестування аграрного 

сектору. 
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    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 2 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 1047 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Обкл. англ. 

Текст укр., рос. мов. 

 

Зі змісту: 

   Тарасюк М. В., Кощеєв О. О. Пріоритети розвитку електронних фінансових послуг. – С. 261-273. 

   Скліверстова Л. С., Гарафонова О. І. Особливості державного регулювання страхового ринку 

України. – С. 233-252.  

 

 

Б 17957 

   33 

 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 
    Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського [Текст] : зб. 

наук. пр. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського. - (Серія "Економічні науки"). 

   Вип. 1 (6) , червень 2016. - Миколаїв, 2016. - 146 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. 

укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Брятко А. Світова фінансово-економічна криза та реакція країн БРІКС на неї. – С. 74-86. 

У статті проаналізовано антикризові політики країн БРІКС в період світової фінансово-економічної кризи. 

Розглянуто передкризовий стан економік Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%88%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%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%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    Політика монетарного розширення на підтримку зростання і розвитку 

[Текст] / [В. Юрчишин, В. Сіденко, О. Жолудь та ін. ; наук. ред. В. Юрчишин] ; 

Український центр екон. і політ. досліджень імені Олександра Разумкова, 

Міжнародний ін-т бізнесу. - К. : [Заповіт], 2016. - 116 с. : рис., граф. - (Бібліотека 

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

виносках. 

 

Публікація присвячена дослідженню завдань, ризиків та викликів, пов’язаних з 

впровадженням раціональних заходів монетарної політики, а також особливостям 

їх реалізації в Україні, яка є спільним проектом Міжнародного інституту бізнесу та Центру Разумкова, в якій 

представлені позиції (у форматі авторських статей, у т.ч. дискусійного характеру) провідних вітчизняних 

фахівців. 

   Дослідження проведене за підтримки Уряду Швеції. 
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    Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики [Текст] : матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю незалежності України, [13-14 жовтня 2016 р.] / Уманський нац. ун-

т садівництва, Ін-т підготовки кадрів ДЗСУ Мінсоцполітики. - Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2016. - 

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

 

Зі змісту: 

    Дибань М. А. Іноземні інвестиції як стимулятор економічного розвитку. – С. 53-55. 

   Цимбалюк Ю. А., Саблук С. А. Стан та тенденції іноземного інвестування в Україні. – С. 202-206. 
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    Фінансова глобалізація і євроінтеграція [Текст] : [наук. вид.] / [О. Г. Білорус, 

Т. І. Єфименко, , Р. Л. Балакін та ін.] ; за ред О. Г. Білоруса, Т. І. Єфименко ; Держ. 

навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр.". - К. : [ДННУ "Академія 

фінансового управління"], 2015. - 496 с. : іл., табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

У науковому дослідженні авторським колективом було поєднано принципи 

фундаментальності й прикладного характеру наукових розробок у галузі 

фінансової глобалізації, європейської інтеграції та глобальної неоконвергенції 

фінансово-економічних систем. Розкрито закономірності формування світ-систем 

фінансово-економічного глобалізму, сутність і наслідки процесів глобалізації гіперфінансіалізації  і закону 

випереджального зростання глобального фінансового капіталу. Наголошено на необхідності підвищення 

ефективності управління державними фінансами України як транзитивної держави і зростання ролі фінансів 

у відтворювальних процесах в умовах світ-системи фінансово-економічного глобалізму.  


