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Розділ 1. Зовнішньоекономічна  діяльність.  Міжнародна  економіка.     
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Р 357619 

   34 
 

    Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні 

аспекти [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 8 грудня 2016 р. / Полтавський 

юридичний ун-т Національного юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого, Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, Полтавський обл. центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. п-в, 

установ і організацій : [у 2-х ч.]. - Полтава : ПУЕТ, 2016. 

   Ч. 1. - Полтава, 2016. - 294 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Частина 1. Науково-педагогічні працівники 

Панель 1. Загальнотеоретичні проблеми адаптації вітчизняної правової системи до прав 

Європейського Союзу 
Панель 2. Складнощі імплементації вітчизняного публічного права до ACQUIS COMMUNITY 

Панель 3. Перешкоди на шляху приведення у відповідність вітчизняного приватного права до права 

Європейського Союзу  
Панель 4. Проблеми та перспективи модернізації системи надання безоплатної правової допомоги в 

Україні відповідно до європейських стандартів 
Частина 2. Студенти 

Панель 1. Загальнотеоретичні проблеми адаптації вітчизняної правової системи до права 

Європейського Союзу 
Панель 2. Складнощі імплементації вітчизняного публічного права до ACQUIS COMMUNITY  

Панель 3. Перешкоди на шляху приведення у відповідність вітчизняного приватного права до права 

Європейського Союзу  

Панель 4. Проблеми та перспективи модернізації системи надання безоплатної правової допомоги в 

Україні відповідно до європейських стандартів 

 

 

 

 

Р 357571 

   34 

     

    Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

круглого столу, 28 жовтня 2016 року, м. Дніпро / ДВНЗ "Нац. гірничий ун-т", 

Юридичний ф-т, Євразійська асоціація правничих шкіл та правників. - Д. : НГУ, 

2016. - 226 с. 

 

Подано доповіді учасників Всеукраїнського науково-практичного круглого столу 

«Актуальні проблеми конвергенції екологічного законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу». Наведено результати досліджень сучасних проблем екологічного 

права, права екологічної безпеки, природоресурсного права, гірничого права, надрового  права, 

енергетичного права, аграрного права, земельного права, лісового права, водного права, а також цивільного, 

господарського, адміністративного, освітнього права тощо. 
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Б 18043 

   34 
 

    Актуальні проблеми правознавства [Текст] : зб. наук. пр. / Тернопільський 

нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. - Т. : ТНЕУ, 2016 - .   

   Вип. 2. - Т., 2016. - 178 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту:  

   Грубінко А. Ідея європейської політичної інтеграції в європейській політико-

правовій думці і практиці міжнародних відносин: досвід Великої Британії. – 

С.10-16. 

   Коруц У. Міжнародно-правовий механізм реалізації права на справедливий 

судовий розгляд. – С. 50-55. 

   Росоляк О., Марціясь І. Фінансова децентралізація: досвід Польщі та реалії України. – С. 66-70. 

   Саванець Л. Гармонізація європейського колізійного та матеріального права у сфері захисту прав 

споживачів. – С. 71-76.  

 

 

С 21290 

   628 
 

    Анохін, Ігор Євгенович.  

    Актуальні питання експортного контролю ядерних матеріалів, обладнання та технологій [Текст] : 

монографія / І. Є. Анохін, В. В. Давидовський ; Національна академія наук України, Ін-т ядерних досліджень 

. - K. : [Ін-т ядерних досліджень НАН України], 2016. - 108 с. : іл. - Бібліогр.: с. 107. 

 

Монографія присвячена актуальним питанням міжнародного та національного контролю за міжнародними 

передачами ядерних матеріалів, обладнання та технологій, а також товарів подвійного використання. 

Розглянуто загальні вимоги міжнародних режимів експортного контролю до таких передач та реалізація їх у 

законодавстві України. 

 

 

 

 

Р 358000 

   339 
 

    Бестужева, Світлана Василівна.  

    Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч. посіб. / С. В. 

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

Семена Кузнеця, 2016. - 268 с. : табл. - Бібліогр.: с. 256-263. 

 

Викладено та систематизовано основні теоретичні засади розвитку й регулювання 

міжнародної економічної діяльності України. Широко використано новий 

статистичний матеріал щодо тенденцій сучасного розвитку міжнародної 

економічної діяльності України.  

 

 

К 123910 

   327 
 

    Дьомочко, Марта Сергіївна.  

    Формування зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Південний Судан [Текст] : автореф. дис. 

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

глобального розвитку" / Дьомочко Марта Сергіївна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. – 

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%90%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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С 21315 

   355 
     

    Економіка оборонно-промислового комплексу України в контексті 

міжнародного співробітництва [Текст] : монографія / Сазонець О. М., Жемба А. 

Й., Валіулліна З. В., Захарова Д. С. ; Національний ун-т водного госп-ва та 

природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2016. - 119 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 

109-118. 
 

У монографії показано, що в сучасних умовах  становлення України як незалежної 

держави необхідними є прискорена модернізація збройних сил та розвиток 

оборонно-промислового комплексу. В монографії висвітлено проблеми 

міжнародної безпеки України, розглянуто приклади функціонування оборонного 

комплексу провідних країн світу, проаналізовано стан та перспективи розвитку 

воєнних галузей на Україні. Представлено умови для міжнародного співробітництва України у галузях 

воєнно-промислової сфери. Визначено необхідність інформаційної безпеки воєнного комплексу країни в 

умовах міжнародного співробітництва. 
 

 

 

Р 357895 

   339 
     

    Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки [Текст] : 

XXI Міжнар. наук.-практ конф. студ. і молодих вчених : тези доп., 14 грудня 2016 

р. / Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та 

економічної теорії. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля], 2016. - 244 с. : 

рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ., рос. 
 

Збірник містить тези доповідей  студентів та молодих вчених з України, 

Азербайджану, Великої Британії, Казахстану, Польщі, Росії та інших країн, які 

присвячені питанням розвитку сучасного процесу глобалізації, перспективам 

світових інтеграційних тенденцій. Досліджуються макроекономічні суперечності та шляхи їх вирішення у 

різних країнах.  
 

 

Р 358004 

    339 

 

    Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України [Текст] / [В. Зимовець, О. 

Кілієвич, С. Кошовий, Д. Ляпін ; наук. ред. В. Юрчишин] ; Український центр екон. і політ. досліджень імені 

Олександра Разумкова. - К. : Заповіт, 2017. - 124 с. : рис., граф. - (Бібліотека Центру Разумкова. Серія 

"Дискусії про економічний розвиток"). - Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на с. 4. 
 

Швидкі інтеграційні зміни, характерні для сучасного світу, вимагають від країн високого рівня 

конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, макроекономічної та інституційної стійкості.  Не 

зменшуючи вагомості країн, про які йдеться у  цій публікації   і які відіграють значну роль в успішній 

реалізації т. зв. Ініціативи шовкового шляху (насамперед, йдеться про країни Центральної Азії та 

Закавказзя), найбільше уваги приділено окремим аспектам розвитку України, ролі і місця країни у 

формуванні та реалізації визначного трансконтинентального проекту. 

 

 

 

Б 18045 

   34 
     

    Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування 

правової держави [Текст] : зб. тез V Всеукр. наук.-практ. конф., Львів, 30 травня 

2016 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. - Л. : 

Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 232 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 
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Зі змісту: 
   Лесько Н. В. Правове регулювання протидії насильству у сім’ї в Польщі. – С. 36-37. 

   Личенко І. О., Комарницька І. І. Профілактика адміністративних правопорушень у сфері власності в 

зарубіжних країнах. – С. 37-40.  

   Мальський М. М. Взаємозв’язок транснаціонального торгового права та транснаціонального 

виконавчого процесу. – С. 66-68. 

   Нестеренко А. О. Зовнішня трудова міграція як індикатор соціально-демографічного стану України. 

– С. 68-71. 

   Гарматій О. В. Правові засади функціонування інформаційних агентств України. – С. 196-200. 
 

 

К 123777 

   34 
 

    Ізарова, Ірина Олександрівна.  

    Теоретичні і практичні засади гармонізації цивільного процесу Європейського Союзу та України 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : спец. 12.00.03 "Цивільне право і 

цивільний процес; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / Ізарова Ірина Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2016. - 30 с. 
 

 

 

Р 357835 

   336 
 

    Калінеску, Тетяна Василівна.  

    Митні комунікації [Текст] : підручник / Т. В. Калінеску, І. М. Кушал, О. Д. 

Кирилов ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. - Сєверодонецьк : 

[Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2016. - 404 с. : рис. - Бібліогр.: с. 338-346. 
 

У підручнику розглядаються основні засади формування митних комунікацій та 

здійснення митного контролю на сучасному етапі розвитку України. 

   Значну увагу приділено загальній характеристиці, ідентифікаційним ознакам, 

принципам дії митних комунікацій та технічних засобів і методів. 
 

 

К 123790 

   008 
 

    Корнієнко, Владислав Вікторович.  

    Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції. Україна та Франція: 

кроскультурний діалог [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра культурології : спец. 26.00.01 

"Теорія та історія культури (культурологія)" / Корнієнко Владислав Вікторович ; М-во культури України, 

Нац. муз. акад. України імені П. І. Чайковського. - К., 2017. - 39 с. 
 

 

 

Р 357451 

   34 
 

    Кравченко, Наталія Петрівна.  

    Охорона безспірних цивільних прав у нотаріальній діяльності 

дипломатичних представництв [Текст] : монографія / Наталія Кравченко ; Ін-т 

міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр 

вільної преси, 2016. - 274 с. - Бібліогр.: с. 208-231. 

 

У монографії досліджуються міжнародно-правові аспекти охорони безспірних 

цивільних прав у нотаріальній діяльності консульських установ і дипломатичних 

представництв у контексті сучасних тенденцій розвитку інституту нотаріального 

права,  аналізується понятійний апарат, класичні та сучасні підходи до 

нотаріальних проваджень з посвідчення безспірних прав, розглядаються особливості нотаріальної діяльності 

з охорони безспірних прав консульських установ і дипломатичних представництв ЄС та європейських країн. 

 

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


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

Р 357707 

   34 

     

    Круглий стіл УАМП з міжнародно-правових питань "гібридної війни", [м. Київ, 12 липня 2016 року] 

[Текст] : тези доп. учасників круглого столу / Інститут міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Т. 

Шевченка, Каф. міжнар. права, Укр. асоц. міжнародного права. - К. : [ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, УАМП], 

2016. - 61 с. 

Зі змісту: 

    Динис Г. Г. Сучасні гібридні збройні конфлікти: правові аспекти. – С. 18-23. 

   Тимченко Л. Д. Информационная война – важная составляющая гибридной войны. – С. 24-28. 

   Лисик В. М. «Гібридна війна» як виклик для міжнародного гуманітарного права. – С. 34-37.  

   Гутнік В. В. Міжнародно-правова класифікація гібридних війн. – С. 38-42. 

   Магда Є. Гібридні загрози сучасності. – С. 43-45. 

 

 

Р 358051 

   37 
 

    Людина, суспільство, комунікативні технології, міжнар. наук.-практ конф. (4 ; 2016 ; Харків / 

Лиман).  

    IV Міжнародна науково-практична конференція "Людина, суспільство, комунікативні технології" 
[Текст] = "Человек, общество, коммуникативные технологии" = "A Person, A Society, Communicative 

Technologies" : [матеріали, 24-25 червня 2016 р.] / М-во інфраструктури України, НАН України, Український 

держ. ун-т залізничного транспорту, Краснолиманська філія [та ін.]. - Х. ; Лиман ; [Краматорськ] : [ТОВ 

"Котраст"], 2016. – 348 с. - (Філософські і соціально-політичні науки). - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. 

укр., рос., англ. 

      Зі змісту: 

   Андрущенко В. П. «Європеїзація» вищої освіти як «регіональний» вимір глобалізації. – С.10-24. 

   Чаплигін О. К. Глобалізація і «сплощення світу» як фактори прогресу суспільства. – С. 115-117. 

 

 

                                   

Р 357710 

    1 
     

    Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична 

ретроспектива та виклики сучасності. Толерантність в історичному і 

міжкультурному вимірах [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 13-14 

жовтня 2016 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича (каф. 

культурології, релігієзнавства та теології), НАПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. 

Драгоманова, Ягеллонський ун-т у Кракові (Польща). - Чернівці : ЧНУ РУТА, 

2016. - 168 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У збірник вміщено тексти доповідей та виступів, в яких висвітлено широке коло 

питань: світоглядно-ціннісні й методологічні аспекти осмислення проблем конфліктології; соціальні та 

ментально-смислові передумови релігійних конфліктів і способи їх деескалації; природа релігійних  і 

соціальних конфліктів в українських реаліях та світовому контексті. 

    Значна частина матеріалів спрямована на розв’язання наукових завдань проекту «Роль етноконфесійних 

взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина) в євроінтеграційних процесах: суспільно-

практичний вимір». 

 

 

Р 357877 

   32     

    Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними 

країнами [Текст] : [монографія] / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря та ін. ; 

за заг. ред. Ф. М. Рудича] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних 

досліджень імені І. Ф. Кураса. - К. : ІПІЕНД імені І. Ф. Кураса, 2016. - 488 с. - 

Бібліогр. наприкінці розд. та  у виносках. -  Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

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%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%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%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97,%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%284;%202016;%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%2F%20%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%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%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%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%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97,%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%284;%202016;%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%2F%20%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29


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

У монографії досліджуються взаємовідносини влади та опозиції в Україні. На основі широкого масиву 

вітчизняних і зарубіжних джерел розкриваються основні етапи формування влади та опозиції в сучасній 

Україні,   визначається європейський курс держави. Поряд з аналізом процесів, які відбуваються в Україні, у 

монографії розглядаються взаємовідносини влади та опозиції в Росії, Білорусії, Молдові, інших країнах СНД 

і Балтії, Східної і Західної Європи. 

 

 

К 124288 

   008 
 

    Прима, Вікторія Володимирівна.  

    Гостинність в європейському культурному просторі: історія, теорія і сучасні практики [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія й історія культури" / 

Прима Вікторія Володимирівна ; М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К., 

2017. - 20 с. 

 

 

 

 

С 21306 

   331 
     

    Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування 

суб'єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС [Текст] : [монографія] / 

[Нижник В. М., Бабій І. В., Климчук А. О. та ін.] ; за наук. ред. Нижника В. М. - 

Хмельницький : [ХНУ], 2016. - 494 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. -   

Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Визначено концептуальні засади регулювання та забезпечення ефективного 

функціонування суб’єктів ринку праці; побудовано механізм забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності, формування інноваційно-інвестиційного та 

фінансового потенціалів суб’єктів ринку праці, забезпечення корпоративної та організаційної культури, 

підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу, удосконалення систем зайнятості та 

міграційної політики, регулювання регіональної соціальної політики. 

 

 

 

 

Р 357886 

   338 

     

    Регіональний туризм: стратегія, ресурси, перспективи розвитку [Текст] : 

монографія / [Н. П. Мешко, В. Є. Редько, О. П. Крупський та ін. ; ред. Н. П. Мешко, 

В. Є. Редько, О. П. Крупський] ; Дніпропетровський нац. ун-т імені Олеся Гончара. 

- Д. : Акцент ПП, 2016. - 321 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач 

на звороті тит. арк. 

 

У монографії відображено дослідження розвитку регіонального туризму, 

розглянуто стратегії управління регіональним туризмом, аспекти управління 

туристичною діяльністю. 

 

Зі змісту:  

   Мешко Н. П. Стратегія управління регіональним туризмом в умовах міжнародної конкуренції. – С. 6-

25. 

   Фалько Є. А. Моделі управління розвитком туризму: досвід Великобританії та Польщі. – С. 54-68. 

   Джусов О. А., Буланкіна О. Є. Інноваційно-інформаційна компонента в управлінні туристичною 

діяльністю. – С. 68-91. 

   Шевков О. В., Крупський О. П., Славська Я. В. Психологічний супровід розвитку туристичної індустрії 

в мережі Інтернет. – С. 92-105. 

 

 

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%D0%BC%D0%B0,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

 

Р 357449 
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    Регулювання трудоміграційних процесів в транскордонному регіоні [Текст] 

: монографія / [М. І. Пітюлич, В. В. Гоблик, Т. Д. Щербан та ін. ; за заг. ред. М. І. 

Пітюлича] ; НАН України, Мукачівський держ. ун-т, Закарпатський регіональний 

центр соц.-екон. і гуманітарних досліджень. - Мукачево : [Вид-во МДУ], 2015. - 

150 с. : рис., табл. - Бібліогр. нарикінці розд. 

 

У монографії висвітлено актуальні проблеми теоретичного і прикладного 

характеру, пов’язані з регулюванням трудоміграційних процесів в Закарпатській 

області. Акцентовано увагу на новітніх тенденціях розвитку трудової міграції в 

умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Досліджено вплив трудової міграції на демографічне 

відтворення населення регіону та соціально-економічні наслідки міждержавної трудової міграції. 

Запропоновано підходи до формування інституційного середовища регулювання міграційними потоками в 

умовах глобалізації світової економіки. 

 

 

Р 357367 

   64 
 

    Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, 

перспективи, ефективність [Текст] : тези доп. Міжнародної наук.-практ. конф., 19 травня 2016 р. / 

Харківська облдержадмін., Департамент науки і освіти, Департамент економіки і міжнар. відносин [та ін.] : у 

2-х ч. - Х. : ХДУХТ, 2016. 

   Ч. 2. - Х., 2016. - 374 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Секція 11. Міжнародна економіка. – С. 99-138. 

 

 

 

Р 357872 

   33 
 

    Романова, Тетяна Володимирівна.  

    Державна структурна політика економічного розвитку в контексті 

інтеграційних змін [Текст] : монографія / Т. В. Романова ; Полтавський нац. техн. 

ун-т імені Юрія Кондратюка. - Полтава : [ПолтНТУ], 2016. - 373 с. - Бібліогр.: с. 

341-372. 

 

 Досліджуються методологічні та теоретико-методичні проблеми підвищення 

ефективності управління національним господарством на основі використання 

структурної політики економічного розвитку в умовах світових інтеграційних 

процесів. Розроблені концептуальні засади інтегральної структурної політики, 

організаційно-економічний механізм формування та реалізації структурної політики економічного розвитку 

й інструменти його забезпечення. Сформульовані практичні рекомендації щодо формування і реалізації 

державної структурної політики економічного розвитку в умовах інтеграції економіки України у світове 

господарство. 

 

Зі змісту: 

   Розділ 1. Теоретичні основи формування структурної політики 

   Розділ 2. Зарубіжний досвід реалізації структурної політики 

   Розділ 3. Методологічні засади формування структурної політики 

   Розділ 4. Особливості формування структурної політики України в умовах  

                   інтеграційних процесів 

   Розділ 5. Механізм формування структурної політики економічного розвитку в  

                   контексті інтеграційних змін.    

 

                                                                                                                                               

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
К 123833 

   34 
 

    Спіцина, Ганна Олександрівна.  

    Сучасні тенденції правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : спец. 12.00.05 "Трудове право, право соціального 

забезпечення" / Спіцина Ганна Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2016. - 36 с. 
 

 

Р 357727 

    35 
     

    Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права [Текст] : матеріали VIII міжнар. наук. конф. 

студ., асп. та молодих вчених, 2-3 грудня 2016 року, м. Дніпро / Дніпропетровський нац. ун-т імені Олеся 

Гончара, Юрид. ф-т, Univ. of Bialystok, Faculty of Law. - [Д.] : [б. и.], [2016]. - 333 с. 
 

Зі змісту: 

   Аксьонов С. О. Транснаціональні компанії: учасники чи суб’єкти міжнародних економічних 

відносин. – С. 4-5. 

   Гуцалюк В. В. Роль міжнародного та кримінального суду у розв’язанні збройного конфлікту на сході 

України та покарання воєнних злочинців. – С. 10-12. 

   Зварич Ю. Ю. Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності. – С. 14-15. 

   Каплій О. С. Франція: аналіз виборчого законодавства. – С. 16-17. 

   Кухтіна А. Г. Проблеми ефективності міжнародного права. – С.20-21. 

   Хоронжук А. О. Міжнародно-правова відповідальність у зв’язку з діяльністю у космічному просторі. 

–С. 42-43. 

   Каплій О. С. Особливості транснаціональних корпорацій . – С. 49-51. 

   Акопян А. А. Международное право как  инструмент регулирования международных отношений. – С. 

51-52. 

   Ібрагімов В. Ф. Договір як підстава виникнення правовідносин у сфері зовнішньоекономічних 

відносин. – С.69-71. 

   Тутов Г. В. Теоретико-правові питання охорони авторського права в мережі Інтернет. – С.117-118. 

   Григоренко Г. Є. Проблеми адаптації законодавства України про оплату праці до вимог ЄС. – С.132-

133. 

   Поух Д. А. Судова реформа в Україні  як практичний крок імплементації Угоди про Асоціацію між 

Україною та ЄС. – С. 220-222. 

   Хорошун О. В. Запобігання корупційної злочинності в Європейському Союзі та перспективи 

відображення в законодавстві України. – С. 308-311. 

. 
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    Сучасні механізми реалізації конкурентної політики України в умовах 

глобалізації [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., 17 листопада 2016 року / 

Антимонопольний комітет України, Центр комплексних досліджень з питань 

антимонопольної політики. - К. : [КНУБА], 2016. - 101 с. : рис. - Бібліогр. 

наприкінці ст. 
 

У збірнику розглядаються загальні питання економічної теорії, фінансів та 

банківської справи міжнародної економіки, інноваційної та інвестиційної 

діяльності. 

 

С 21289 

   664 
 

    "Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика", Всеукр. 

конф. студ., асп. та мол. вчених (4 ; 1916 ; Київ).  
    IV Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми 

розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика", 24-25 листопада 2016 рік [Text] / 

Нац. ун-т харч. технологій, Навчально-науковий ін-т економіки і упр. ; [редкол.: А. І. Українець (голова 

наук. конф.) та ін.]. - К. : НУХТ, 2016. - 432 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 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%A1%D0%BF%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96:%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.,%20%D0%B0%D1%81%D0%BF.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%284;%201916;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96:%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.,%20%D0%B0%D1%81%D0%BF.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%284;%201916;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29


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

Зі змісту: 

   Багінський Д. В. Аналіз експортно-імпортної діяльності в Україні. – С.133-134. 

   Гуцол А. А. Експорт аграрної продукції з України в 2016. – С. 135-136. 

   Лахтурова Ю. С. Конкурентоспроможність українських підприємств харчової промисловості на 

міжнародному ринку. – С. 138-139. 

   Мороз Х. Регулювання інвестиційної діяльності у Великобританії. – С.141-143. 

   Мурза К. В. Деякі аспекти діяльності України як члена СОТ. – С.143-144. 

   Новікова Я. О. Конкурентоспроможність продукції харчової промисловості. – С.144-145. 

   Соколовська  В. М. Потенціал українського молока та молочних продуктів на ринку ЄС. – С. 147-149. 

   Титаренко  С. М. Переваги підписання Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом. – С. 

149-150. 

   Філатова В. О. Валютний курс і фактори, що на нього впливають. – С. 151-152. 
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   001 
 

    Тиждень науки [Текст] : зб. тез доповідей щорічної наук.-практ. конф. серед студ., викладачів, науковців, 

молодих учених і асп., 13-17 квітня 2015 року / [упорядники: Висоцька Н. І., Болтенкова Ю. І.] ; Запорізький 

нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : [ЗНТУ], 2015 - .    

   Т. 3. - Запоріжжя, [2015]. - 484 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та рос. 
 

Зі змісту:  
   Гамов М. С. Конкурентоспроможність України у сучасних економічних відносинах. – С.16-17. 

   Павлюк Т. С. Аналіз фінансових вливань в економіку України з боку Світового банка. – С. 19-21.  

   Сущенко О. А. Формування інноваційних кластерів у системі стратегічного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. – С. 26-27. 

   Цимбал Ю. О., Павлюк Т. С. Аналіз та оцінка перспектив розвитку транспортного ринку України: 

вплив Угоди про Асоціацію з ЄС. – С. 39-40. 
 

   
 Р 357861 

   001 

 

    Тиждень науки [Текст] : зб. тез доповідей щорічної наук.-практ. конф. серед студ., викладачів, науковців, 

молодих учених і асп., 18-22 квітня 2016 року / [упорядник Висоцька Н. І.] ; Запорізький нац. техн. ун-т. - 

Запоріжжя : [ЗНТУ], [2016] - . 

   Т. 2. - Запоріжжя, [2016]. - 570 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр. та рос. 
 

Зі змісту: 

   Лук’яненко Н. Е., Леощенко С. Д. Вплив міграційної кризи на економіку Європейського Союзу. – С. 

135-137. 
 

 

Р 357755 

   001 

 

    Тиждень науки [Текст] : зб. тез доповідей щорічної наук.-практ. конф. серед студ., викладачів, науковців, 

молодих учених і асп., 18-22 квітня 2016 року / [упорядник Висоцька Н. І.] ; Запорізький нац. техн. ун-т. - 

Запоріжжя : [ЗНТУ], [2016] - . 

     Т. 3. - Запоріжжя, [2016]. - 568 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  -  Текст кн. укр. та рос. 
 

Зі змісту:  
   Ситников М. М. Вільні економічні зони і їх вплив  на соціально-економічне зростання регіону. – С. 

31-33. 

   Єгоров А. О. Енергетична валюта: альтернативна форма приватних грошей або схема фіатної емісії? 

– C. 33-35. 

   Коломоєць А. А., Павлюк Т. С. Перспективи зовнішньоекономічної політики України. – С. 39-40. 

   Цимбал Ю. О., Мелещенко А. І. Сучасні тенденції функціонування розвитку транснаціональних 

корпорацій і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізації. – С. 44-46. 

   Давлєтова Г. В. Європейська інтеграція України. – С. 281-283. 

   Кабірова А. В., Зайцева В. М.  Досвід розвитку туристичних кластерів в ЄС. –  С. 331-333. 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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Український державний університет залізничного транспорту. 
    Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту [Текст] / 

Північно-Східний наук. центр трансп. акад. України. - Х. : [УкрДУЗТ]. -   

   Вип. 166. - Х., 2016. - 191 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та рос. 
 

Зі змісту: 

   Котенко А. М., Шевченко В. І.  Зовнішньоекономічна діяльність на засадах глобальної логістики. – С. 

162-172. 

Наведено результати зовнішньоекономічної діяльності провідних країн світу: США, Китаю, Німеччини, 

Франції та ін. Запропонована математична модель  руху вантажних поїздів у вигляді графів станів та 

системи диференціальних рівнянь, що побудована на засадах глобальної логістики. 
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    Хачатуров, Едуард Борисович.  

    Митне оформлення у суднобудівній галузі України: теоретико-методологічні засади та 

адміністративно-правове забезпечення [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук 

: [спец.] 12.00.07 "Адм. право та процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / Хачатуров Едуард Борисович ; 

Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К., 2017. - 45 с. 
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    Хороша, Тетяна Сергіївна.  

    Реалізація спадкових прав 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" / Хороша Тетяна Сергіївна ; Івано-Франківський ун-т права імені Короля 

Данила Галицького. - Івано-Франківськ, 2017. - 20 с. 
 

 
 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
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    Маркетинг та логістика в системі менеджменту [Text] = Marketing and logistics in the system of 

management : тези доп. XI Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 3-5 листоп. 2016 р.): до 200-річчя Нац. ун-ту 

"Львів. політехніка" / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. маркетингу і логістики, Ун-т Марії Кюрі-

Складовської, Каф. маркетингу, м. Люблін (Республіка Польща) [та ін.]. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 

2016. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 
 

Викладено матеріали, розглянуті на конференції, в яких висвітлено питання теорії маркетингу і логістики, 

практичного міжнародного досвіду інтеграції маркетингу і логістики в системі сучасного менеджменту,  

результати досліджень вітчизняних та іноземних науковців. 
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    Романенко, Ольга Олександрівна.  

    Формування маркетингових стратегій промислових підприємств в 

інформаційному суспільстві [Текст] : монографія / О. О. Романенко ; Київський 

нац. лінгвістичний ун-т. - К. : [Талком], 2016. - 424 с. : табл. - Бібліогр.: с. 302-333 

та у виносках. 

 

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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%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%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
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%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%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

У монографії розглянуто засади становлення та розвитку нової парадигми стратегічного маркетингу в 

умовах інформаційного суспільства, уточнено категорійно-понятійний апарат. Значну увагу приділено 

еволюції наукової думки щодо сутності, методів і моделей маркетингових стратегій, визначенню 

інституціональних та технологічних засад формування інформаційного суспільства, обґрунтуванню 

економіко-технологічних змін у маркетинговій стратегічній діяльності підприємств на основі 

інформатизації. 

 

 

 

 

С 21302 

   339 
 

    Сєвонькаєва, Ольга Олексіївна.  

    Маркетингові комунікації [Текст] : підручник / О. О. Сєвонькаєва ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. - 342 с. : рис. - 

Бібліогр.: с. 339-341. 

 

Розглянуто та проаналізовано різні комунікаційні інструменти сучасного 

маркетингу та їх комбінації (реклама, PR, стимулювання продажу, прямий 

маркетинг, особистий продаж та інші складові) у контексті маркетингової 

орієнтації діяльності компанії. 

   В підручнику представлені основні принципи та моделі, без яких неможлива розробка та інтеграція 

інструментів маркетингових комунікацій. Значне місце приділяється висвітленню особливостей сучасних 

теорій поведінки споживачів з метою найкращого задоволення їх потреб, класифікації комунікаційних 

стратегій, створенню ефективного плану маркетингових  комунікацій. 

 

 

 

Р 357861 

   001 

 

    Тиждень науки [Текст] : зб. тез доповідей щорічної наук.-практ. конф. серед студ., викладачів, науковців, 

молодих учених і асп., 18-22 квітня 2016 року / [упорядник Висоцька Н. І.] ; Запорізький нац. техн. ун-т. - 

Запоріжжя : [ЗНТУ], [2016] - .        

   Т. 2. - Запоріжжя, [2016]. - 570 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр. та рос. 

 

Зі змісту: 

   Куриленко І. І., Кисельова К. О. Інтернет-маркетинг в Україні: особливості становлення та 

перспективи розвитку. – С. 466-468. 

 
 

 

 

 

 

Р 357526 

   339 
 

    Чукурна, Олена Павлівна.  

    Концепція маркетингового ціноутворення в глобальній економіці [Текст] : 

[монографія] / О. П. Чукурна. - О. : Астропринт, 2016. - 336 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 289-300. 

 

Монографія присвячена концепції маркетингового ціноутворення в глобальній 

економіці. Розглянуто еволюцію наукової думки щодо концепції ціноутворення в 

маркетингу. Досліджено основні фактори ціноутворення в глобальній економіці та обґрунтовано їхній вплив 

на формування глобальних ланцюгів нарахування вартості в маркетинговому ціноутворенні. 

 

 

 

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%94%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

 

Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  

діяльність.  Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій 
 

 

 

 

 

Р 357529 

   34 
 

    Бринцев, Олексій Васильович.  

    "Електронний суд" в Україні. Досвід та перспективи [Текст] : монографія / 

О. В. Бринцев ; НАПрН України, НДІ правового забезпечення інноваційного 

розвитку. - Х. : Право, 2016. - 72 с. - (Серія "Інноваційне суспільство і розвиток 

законодавства"). 

 

Монографію присвячено дослідженню проблем електронного судочинства в 

Україні.   В роботі здійснено огляд загальних проблем інформатизації 

суспільства, побудови електронного «нового світового порядку». Визначено 

проблеми та перспективи електронного правосуддя як однієї з форм електронного урядування. Зроблено 

огляд стану наукової розробленості проблеми, європейських стандартів та закордонного досвіду з цього 

питання. 

 

 

 

Р 357420 

   007 
     

    Видавничий інформаційний продукт у сучасному суспільстві [Текст] : 

монографія / [Ірина Антоненко, Анастасія Бессараб, Людмила Пономаренко та ін.] ; 

Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - 164 с. - Бібліогр.: с. 157-159. 

 

У монографії розкрито інформаційну культуру особистості в соціально-

комунікаційному вимірі. Досліджено сучасні соціально-комунікаційні технології 

формування культури спілкування читачів книг та їх авторів. Описано досвід 

Класичного приватного університету з виховання інформаційної та медіакультури. 

Порушено актуальні проблеми культури дитячого видання та самостійних видань 

як засобу формування культури особистості. 

 

 

К 123616 

   34 
 

    Грігор'янц, Галина Ігорівна.  

    Піратство як порушення авторських і суміжних прав у мережі Інтернет [Текст] : автореф. дис. на 

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

право"; "Міжнародне приватне право" / Грігор'янц Галина Ігорівна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська 

юридична акад.". - О., 2016. - 20 с. 

 

 

 К 123770 

   35 
 

    Дзюндзюк, Борис В'ячеславович.  

    Взаємодія органів публічної влади з громадянами в умовах віртуалізації суспільних відносин [Текст] 

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

Дзюндзюк Борис В'ячеславович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харківський 

регіональний ін-т держ. упр. - Х., 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%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D1%86,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%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%94%D0%B7%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

 

Р 357760 

   37 
 

    Дмитриченко, Микола Федорович.  

    Моделі і технології віртуальної освіти: синергетика навчання [Текст] : 

монографія / М. Ф. Дмитриченко, В. Д. Данчук, Ю. С. Лемешко ; Національний 

транспортний ун-т. - К. : НТУ, 2015. - 200 с. : рис. - Бібліогр.: с. 164-173. 

 

В монографії розглянуто наукові основи організації системи знань відкритих 

інформаційних систем віртуальної освіти. Наведено принципово нові концепції, 

моделі та методи, що базуються на синергетичних принципах розробки і 

управління квазіінтелектуальними системами навчання (КСН). Запропонована 

модель управління проектами розробки КСН на основі управляючого впливу, а 

також впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Детально розглянуто процеси 

забезпечення самоорганізації системи управління віртуальним університетом з налаштуванням за якістю 

навчального процесу. 

 

 

 

 

С 21314 

   32     

    Електронний парламент України: досвід створення [Текст] : наукове видання 

/ [Баран Л. Б., Вишневський В. В., Гуляєв К. Д. та ін.] ; НАН України, Ін-т 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору, Ін-т кібернетики імені В. 

М. Глушкова [та ін.]. - К. : [Юстон], 2015. - 452 с. : рис., табл. -  Авт. зазнач. на 

звороті тит. арк. 

 

Подано узагальнення багаторічного досвіду українських вчених, які працюють у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій, кібернетики, математики, 

системного аналізу та за суміжними напрямками наукових досліджень, зі створення 

інформаційно-аналітичних систем для підтримки законотворчого процесу. 

Розглянуто організацію державного управління на основі створеної вітчизняної інтегрованої інформаційно-

аналітичної системи «Електронний парламент» (ПАСЕП) з використанням глобальної інформаційної 

мережі, що забезпечує функціонування певних органів в режимі реального часу та реалізує принципи 

максимально простого і доступного спілкування громадянина з органами влади для вирішення важливих 

питань державної політики. 

 

  

К 123779 

   17 
 

    Ісламова, Олександра Олегівна.  

    Аксіологічний вимір трансформації педагогічної освіти Великої Британії в умовах інформаційного 

суспільства [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія 

освіти" / Ісламова Олександра Олегівна ; МОН України, Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. - 

К., 2016. - 20 с. 

 

 

 

 

Р 357785 

   658 
     

    Методологічні та організаційні засади створення системи трансферу 

технологій для дорожньо-транспортного комплексу України [Текст] : 

монографія / Дмитриченко М. Ф., Дмитрієв М. М., Єгоров С. О. [та ін.] ; 

Національний транспортний ун-т. - К. : [НТУ], 2015. - 128 с. : рис. - Бібліогр.:  

с. 123-127. 

 

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%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Зі змісту: 

Розділ 1. Світовий досвід організації комерціалізації науково-технічних результатів та розвиток 

системи трансферу технологій в Україні 

1.1. Трансфер технологій в США 

1.2. Трансфер технологій в Європі 

1.3. Трансфер технологій в країнах СНД 

1.4. Система трансферу технологій в Україні 

Розділ 2. Аналіз проблем комерціалізації науково-технічних результатів вищого навчального закладу 

2.1. Організація процесу комерціалізації науково-технічних розробок вищих навчальних закладів 

2.2. Способи комерціалізації науково-технічних розробок вищих навчальних закладів 

2.3. Стратегія вирішення проблем організації комерціалізації в університетах 

Розділ 3. Розробка інформаційно-комунікаційного комплексу для підтримки системи трансферу 

технологій 

3.1. Системний підхід до вибору та обслуговування інформаційно-комунікаційного комплексу на 

прикладі вищого навчального закладу 
3.2. Трансфер технологій, як система масового обслуговування 

3.3. Розробка інформаційно-комунікаційної системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих 

технологій для розвитку дорожньо-транспортного комплексу України 

3.4. Оцінка ефективності функціонування інформаційно-комунікаційного комплексу системи 

трансферу технологій 
3.5. Особливості впровадження сучасних інформаційних технологій на прикладі вищого навчального 

закладу. 

 

 

Р 357299 

   327   

   

    Міжнародна інформація: терміни і коментарі [Текст] : навч. посіб. / Є. А. 

Макаренко, М. М. Рижков, О. П. Кучмій, О. М. Фролова ; Київський нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - 

[2-ге вид., допов. та переробл.]. - К. : Центр вільної преси, 2016. - 518 с. - (Серія: 

"Міжнародні інформаційні відносини"). - Бібліогр.: с. 504-512. - Перелік статей: с. 

514-517. 

 

Навчальний посібник присвячено теоретичним та прикладним питанням 

міжнародної інформації як складової сучасних міжнародних відносин.  Подано 

тлумачення основних понять міжнародної інформації та розширений коментар до них, проаналізовано 

сучасні теорії та практику міжнародних інформаційних відносин, представлено тематичну антологію.  

 

 

К 123424 

   339 
 

    Нерода-Березка, Катерина Ігорівна.  

    Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК 

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

міжнародні екон. відносини" / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - 

К., 2016. - 21 с. 

 

 

 Р 357657 

   327 
 

    Почепцов, Георгій Г.  

    Сучасні інформаційні війни [Текст] / Георгій Почепцов. - 2-е вид., допов. –  

К. : Києво-Могил. акад., 2016. - 504 с. : табл. - Бібліогр. в кінці глав.   

 

У книжці Георгія Почепцова, відомого фахівця в галузі інформаційної війни, 

системно викладено історію виникнення і розвитку методології інформаційних 

воєн та розкрито різницю між американською, британською і російською 

моделями. Вперше вводиться поняття смислової війни, розглядається її роль у 

сучасному світі.   

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%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%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%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%93


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

 

Р 357370 

   34 
 

    Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві [Текст] : 

матеріали наук.-практ. конф., 01 квітня 2016 року / НДІ інформатики і права 

НАПрН України, Нац. ін-т стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Ф-т соціології і права Національного техн. 

ун-ту України "Київський політехн. ін-т". - К. : [НТУУ "КПІ" Політехніка], 2016. - 

150 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 
 

Доповіді учасників можуть бути корисними для вчених, фахівців та експертів 

інформаційної сфери, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, 

студентів ВНЗ, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими 

проблемами розвитку інформаційного суспільства, а також проблемами захисту прав людини в 

інформаційному суспільстві. 
 

 

Р 357512 

    3 
     

    Соціальні комунікації в сучасному інформаційному суспільстві [Текст] : 

монографія / [О. В. Богуславський, А. О. Бессараб, І. М. Дяченко та ін.] ; 

Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2016. - 208 с. : рис. - Бібліогр. 

наприкінці ст. 
 

У монографії особливе місце належить  спільному інформаційно-комунікаційному 

простору, що об’єднує медійні рефлексії на діахронічному та синхронічному 

рівнях, включаючи діаспорний вимір. 
 
 

Р 357731 

   070 
 

    Чекалюк, Вероніка Василівна.  

    Формування іміджу України у ЗМІ [Текст] : монографія / Чекалюк Вероніка Василівна ; Київський нац. 

ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - [К.] : Акад. Укр. преси ; Центр вільної преси, 2016. - 356 с. 

: рис. - Бібліогр.: с. 316-353. 

Зі змісту: 

Розділ 1. Формування іміджу держави у медіа. – С. 13-91. 

Розділ 2. Трансформація іміджетворення в умовах еволюції інформаційного простору. – С. 91-155. 

Розділ 3. Умови й складники формування державного іміджу. – С. 156-215. 

Розділ 4. Інформаційні приводи для ЗМІ як інструмент формування іміджу. – С. 216- 255. 

Розділ 5. Ера нових можливостей та креативних ідей. – С. 256-308. 

 

 

С 21304 

   65 
 

    Чужиков, Андрій Вікторович.  

    Поліструктурна динаміка глобалізованого медіаринку ЄС. Як 

нормалізується телепродукт у європейській економіці? [Текст]  : монографія / 

Андрій Чужиков ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - 1-е 

вид. - К. : КНЕУ, 2016. - 144 с. : табл. - Бібліогр.: с. 118-137. 
 

У монографії досліджуються особливості становлення глобального медіаринку. 

Виявлено характер  сучасної методології, структуру медіапарадигми, еволюцію 

медіаринків і динамізацію руху медіапродуктів. Значну увагу приділено розвитку 

європейського телевізійного ринку, його сегментації та обґрунтуванню моделей 

комерціалізації створюваних у країнах ЄС телепродуктів. Сформовано концептуальні елементи стратегії 

України на європейському   телеринку, що охоплює виокремлення ринкових позицій українських та 

іноземних телекомпаній, селектування глобальних моделей просування вітчизняних продуктів і системну 

кластеризацію європейського телепростору.  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%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


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 
 

 

 

Б 18115 

   31 

     

    Зовнішня торгівля України [Текст] = Внешняя торговля Украины = Ukraine's 

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

статистики України. - К. : [Консультант], 2016. - 102 с. : граф., табл. 

 

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

2013-2015 роки. Приведено результати ретроспективного перерахунку вартості 

послуг з переробки у зовнішньоекономічній діяльності, на підставі чого 

відкориговано загальні показники зовнішньої торгівлі послугами за 2000-2012 

роки. Дані за 2013-2015 роки наведено без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Дані по Донецькій та 

Луганській областям за 2015 рік наведено по підприємствах, установах та організаціях, які подали звітність 

до органів державної статистики у 2015році. 

 

 

 

Б 18113 

    31 
     

    Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2015 році [Текст] : 

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

: [Консультант], 2016. - 156 с. : граф., табл. 

 

Наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2013-2015 

роки  та дані за 2015 рік в порівнянні з 2014 роком. Приведено результати 

ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у 

зовнішньоекономічній діяльності, на підставі чого відкориговано  загальні 

показники зовнішньої торгівлі послугами за 2000-2012 роки.   Статистична 

інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подається за країнами 

світу, структурою, регіонами України 

 

 

 

 

Р 358043 

   339 
 

    Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та 

практика в Україні [Текст] : монографія / [С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. 

Попадинець та ін.] ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України". - К. : [ФОП "Омельченко В. Г."], 2016. - 432 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 401-419. –  Авт. зазнач. на с. 3. Дод. тит. арк. англ. 

 

У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти 

інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі. Світові тенденції 

інноваційного розвитку торговельних підприємств. Виявлено характерні 

тенденції стану інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі України та 

охарактеризовано особливості їх інноваційної стратегії і політики. Запропоновано методичний 

інструментарій щодо оцінки ефективності та результативності інноваційного розвитку торговельних 

підприємств. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу інноваційного розвитку підприємств 

сфери торгівлі на макро- та мікрорівнях. 

 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
К 124130 

   339 
 

    Огінок, Соломія Василівна.  

    Франчайзинг як інструмент формування єдиного ринку ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Соломія Василівна ; МОН України, Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2017. - 20 с. 

 

 

К 124233 

   339 
 

    Пісоченко, Тетяна Сергіївна.  

    Формування та розвиток експортного потенціалу підприємств агропродовольчого підкомплексу 

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

видами екон. діяльн.)" / Пісоченко Тетяна Сергіївна ; МОН України, Миколаївський нац. аграр. ун-т. - 

Миколаїв, 2017. - 29 с. 

 

   

Б 18102 

   31 
     

    Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2015 році [Текст] = 

Cooperation Between Ukraine and EU Countries in 2015 : стат. зб. / [відп. за вип. А. О. 

Фризоренко] ; Держ. служба статистики України. - К. : [Консультант], 2016. - 195 

с. : граф., табл. -  Текст кн. укр., англ. 

 

Наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами за 2013-2015 

рр. та дані по зовнішній торгівлі товарами, послугами та прямих іноземних 

інвестицій з країнами ЄС за 2015 р. у порівнянні з 2014 р. Статистична інформація 

зовнішньої торгівлі товарами і послугами подається у розрізі країн світу та за 

структурою, по прямих інвестиціях – за країнами світу та за видами економічної 

діяльності. 

 

Р 357861 

   001 

 

    Тиждень науки [Текст] : зб. тез доповідей щорічної наук.-практ. конф. серед студ., викладачів, науковців, 

молодих учених і асп., 18-22 квітня 2016 року / [упорядник Висоцька Н. І.] ; Запорізький нац. техн. ун-т. - 

Запоріжжя : [ЗНТУ], [2016] - .    

   Т. 2. - Запоріжжя, [2016]. - 570 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр. та рос. 

 

Зі змісту: 

   Лук’яненко Н. Е., Девятка А. С. Перспективи та наслідки вступу України в зону вільної торгівлі з ЄС. 

– С. 147-149. 

   Афендікова Н. О., Мишакова В. О. Аналіз стану і перспективи розвитку електронної торгівлі в 

Україні. – С. 166-168. 

 

 

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

 

 

 

Р 357662 

   336 
 

    Диба, Михайло Іванович.  

    Модернізація системи банківського регулювання та нагляду в глобальному 

середовищі [Текст] : колективна монографія / М. І. Диба, Л. В. Конопатська, М. П. 

Гойванюк ; за ред. М. І. Диби, Л. В. Конопатської ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-

т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 400 с. - Бібліогр.: с. 302-319. 

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%B3%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA,%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

У монографії досліджено теоретичні аспекти та практичні засади процесу модернізації системи банківського 

регулювання та нагляду в умовах глобалізації економічних процесів. Значну увагу приділено теоретико-

методологічним положенням механізму державного регулювання. Важливе місце в монографії займають 

питання адаптації міжнародного досвіду регулювання та нагляду за діяльністю банків до вітчизняної 

практики. Розглянуто особливості регулювання та нагляду за діяльністю банків у країнах Європейського 

Союзу. Особливу увагу приділено питанням модернізації інструментарію та організації структури системи 

банківського нагляду. 

 

 

Р 358002 

   339 
 

    Лебідь, Олеся Вікторівна.  

    Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Лебідь О. В. 

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

Кузнеця, 2016. - 200 с. : табл. - Бібліогр.: с. 192-195. - Предм. покажч.: с. 196-197. 

 

Розкрито теоретичні та практичні основи міжнародних розрахунків і проведення 

валютних операцій з урахуванням вітчизняного та міжнародного нормативно-

правового забезпечення, а також світового досвіду таких операцій.  Матеріал 

складається з двох тісно взаємопов’язаних частин, перша з яких присвячена 

валютним операціям та відносинам в Україні, друга – практиці здійснення 

міжнародних розрахунків. Розглянуто питання щодо ризиків валютних операцій та 

міжнародних розрахунків. 

 

 

 

Р 357667 

   33 

 

    Петрашко, Людмила Петрівна.  

    Європейські моделі відповідального інвестування: адаптація в Україні 
[Текст] : монографія / Л. П. Петрашко, С. В. Андрос, Т. В. Романьок ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2016. - 264 с. - 

Бібліогр.: с. 222-252. 

 

Монографія містить наукове обґрунтування теоретичних і методологічних засад 

становлення відповідального інвестування в транснаціональному бізнесі. Базовою 

ідеєю є науково-аналітичні підходи до оцінювання особливостей європейських 

моделей корпоративного відповідального інвестування. Розроблено стратегічні орієнтири розвитку 

відповідального інвестування в корпоративному секторі української економіки. Запропоновано портфель 

регулятивних  вимог для імплементації європейських стандартів  відповідального інвестування в Україні. 

 

 

Р 357669 
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    Рота, П'єтро.  

    Історія банків. Історія старовинних банківських установ у древніх греків та римлян, у 

середньовічних італійців, а також у Голландії та Німеччині XVII і XVIII ст. [Текст] : [наук. вид.] / 

П'єтро Рота ; з примітками та допов. І. І. Кауфмана ; пер. з рос. та ред. І. В. Басіва ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 136 с. - Бібліогр. у виносках. 

 

Зі змісту: 

          Розділ 1. Банківські установи Греції та Риму 

          Розділ 2. Італійські банкіри в середні віки. Міняйли, лихварі 

          Розділ 3. Італійські банкіри в середні віки. Вексельні операції 

          Розділ 4. Італійські банкіри в середні віки. Вклади і поточні рахунки 

         Розділ 5. Публічні банки в Італії XVI-XVIII століттях 

         Розділ 6. Стародавні публічні банки Голландії та Німеччини. 

 

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%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%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%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0,%20%D0%9F%27%D1%94%D1%82%D1%80%D0%BE


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

 

Р 357861 

   001 

 

    Тиждень науки [Текст] : зб. тез доповідей щорічної наук.-практ. конф. серед студ., викладачів, науковців, 

молодих учених і асп., 18-22 квітня 2016 року / [упорядник Висоцька Н. І.] ; Запорізький нац. техн. ун-т. - 

Запоріжжя : [ЗНТУ], [2016] - .    

   Т. 2. - Запоріжжя, [2016]. - 570 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр. та рос. 

 

Зі змісту: 

   Афендікова Н. О., Онищенко  Є.  Ю. Особливості залучення іноземних інвестицій в національну 

економіку України. – С.165-166. 

   Онуфрієнко Н. Л. Інвестиції в системі міжнародних відносин. – С.199-201.  

 

 

 

 

Р 358088 

   005 
 

    Тищенко, Вікторія Федорівна.  

    Фінансовий потенціал публічно-приватного партнерства: світовий досвід 

та перспективи реалізації в Україні [Текст] : монографія / В. Ф. Тищенко, В. М. 

Остапенко. - Х. : ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2016. - 224 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 133-172. 

 

Розкрито теоретико-методичні засади фінансового потенціалу публічно-

приватного партнерства (ППП). Запропоновано методичний підхід до оцінювання 

фінансового потенціалу ППП за секторами, визначено перспективи його 

підвищення. 

   

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0

