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    Бабаєв, Володимир Миколайович.  

    Міжнародні спортивні змагання: механізми державного впливу на 

регіональний розвиток [Текст] : монографія / В. М. Бабаєв, С. В. Волик ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2016. - 214 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 196-213 . 

 

У монографії запропоновано новий концептуальний підхід до розвитку територій  

як «імпульсів зростання», «осей розвитку» та «полюсів регіонального 

зростання». Визначено й обґрунтовано роль сучасних спортивних мега-подій як 

«каталізаторів» активізації (інтенсифікації) соціально-економічних процесів. 
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   327 
 

    Баланик, Анна Ярославівна.  

    Інститут послів доброї волі та Посланці миру ООН (використання засобів Public Relations) [Текст] : 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Баланик Анна Ярославівна ; МОН України, Чернівецький 

нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2017. - 20 с.  

 

К 125252 

   34 
 

    Басиста, Альбіна Володимирівна.  

    Захист прав людей з інвалідністю в практиці ООН та Ради Європи [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Басиста Альбіна Володимирівна ; 

МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 20 с. 

 

  

 

 

Р 358094 

   339 
 

    Боднар, Ірина Романівна.  

    Міжнародна інформація [Текст] : підручник / Боднар І. Р. ; Укоопспілка, 

Львівський торговельно-економічний ун-т. - Л. : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 

2016. - 344 с. : рис. - Бібліогр.: с. 325-342.   

 

У підручнику розглядаються завдання і структура міжнародної інформації як 

окремої дисципліни. Висвітлюються основні напрями вивчення міжнародної 

інформації. Досліджується проблема інформатизації взаємовідносин промислово 

розвинутих країн та країн, що розвиваються. Розглядається державна інформаційна 

політика країн, визначаються проблеми розвитку національної електронної промисловості країн, що 

розвиваються. Детально розглядається національна програма інформатизації України.  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%94%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] = The bulletin of transport and industry economics : 

збірник науково-практичних статей / Український держ. ун-т залізничного транспорту. - Х. : [УкрДУЗТ]. -   

   Вип. 56. - Х., 2016. - 183 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Авансова Н. Е. Економічна безпека України в системі економічної безпеки Європейського Союзу. – С. 

74-82. 

У статті розглянуто системний підхід до формування стратегії забезпечення економічної безпеки 

підприємств оборонної промисловості України в умовах євроінтеграції. Зроблено висновок, що Україна, як 

повноцінний учасник  побудови об’єднаної Європи, а в майбутньому – член ЄС, зможе впливати на 

вироблення відповідних рішень і, таким чином, на процеси, що відбуваються на європейському континенті. 
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    Гавловська, Наталія Іванівна.  

    Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економі 

ка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Гавловська Наталія Іванівна ; МОН України, Херсонський нац. 

техн. ун-т. - Херсон, 2017. - 36с. 
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    Гавловська, Наталія Іванівна.  

    Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових 

підприємств: оцінювання, моделювання, механізм забезпечення [Текст] : 

[монографія] / Гавловська Н. І. - Хмельницький : [ФОП Мельник А. А.], 2016. -  

480 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 395-432. 

 

    Розкрито сутність економічної безпеки ЗЕД промислових підприємств. 

Запропоновано та обґрунтовано концептуальні засади безпекоорієнтованого 

управління ЗЕД підприємств і визначено його основні атрибутивні характеристики. Запропоновано науково-

методичний підхід щодо вибору ринків підприємством – суб’єктом ЗЕД та поведінки на таких ринках з 

урахуванням критеріїв доступності, безпеки та доходності ринку. Запропоновано та апробовано модель 

оптимального сценарію взаємодії суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з потенційними 

контрагентами. Сформульовано механізм економічної безпеки ЗЕД підприємства. 
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    Герасимчук, Наталія Вікторівна.  

    Функції міжнародних інституцій у підвищенні ефективності міжнародно-правового регулювання 

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

Герасимчук Наталія Вікторівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 18 с. 
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   327 
 

    Гісса, Олександра Костянтинівна.  

    Євроскептицизм та його вплив на зовнішню політику України: витоки, характер, прогнози [Текст] : 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Гісса Олександра Костянтинівна ; МОН України, 

Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2017. - 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%93%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%96%D1%81%D1%81%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%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Голубенко, Ірина Ігорівна.  

    Інвестиційні спори в 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" / Голубенко Ірина Ігорівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 19 с. 
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    Давимука, Степан Антонович.  

    Регіональні інноваційні екосистеми: напрями розбудови в умовах 

європейської інтеграції [Текст] : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова ; ДУ 

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

[Апріорі], 2016. - 464 с. : рис., табл. - Бібліогр. у виносках. - Авт. на тит. арк. не 

зазнач. Дод. тит. арк. англ. 

 

 

   Розкрито сутність сучасних теорій регіонального та інноваційного розвитку, що впливають на здійснення 

інноваційних процесів. Проаналізовано європейський досвід формування регіональних інноваційних 

екосистем.  

   Представлено результати дослідження процесу розбудови регіональних інноваційних екосистем України в 

умовах євроінтеграційних викликів.  Здійснено оцінювання стану інноваційності регіонів та ідентифіковано 

параметри складових регіональних інноваційних екосистем. Визначено напрями та розроблено механізми 

активізації процесу формування сучасних регіональних інноваційних екосистем  в Україні, запропоновано 

інструменти реалізації сучасної парадигми регіональної інноваційної політики. 
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    Детинченко, Оксана Петрівна.  

    Новий лібералізм в теорії і практиці міжнародних відносин [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політичної науки" / Детинченко Оксана 

Петрівна ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2017. - 17 с.  
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    Досвід країн Європейського Союзу щодо виявлення та розслідування 

відмивання злочинних доходів із використанням цифрової валюти 
(криптовалюти) [Текст] : метод. рекомендації / [Чернявський С. С., Кржечковськис 

І., Тацієнко В. В. та ін.] ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ, Консультативна 

місія Європейського Союзу в Україні. - К. : [Нац. акад. внутрішніх справ], 2017. - 86 

с. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Дод. тит. арк. англ. 

 

 

Розглянуто особливості функціонування ринку цифрової валюти, з огляду на 

матеріали міжнародних правоохоронних організацій. Охарактеризовано схеми відмивання злочинних 

доходів з використанням відповідних фінансових інструментів, виокремлено напрями розслідування 

правопорушень у цій сфері з урахуванням досвіду країн ЄС. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%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%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Досвід країн Європейського Союзу щодо протидії злочинам, пов'язаним з 

корупцією, та захисту фінансових інтересів держави [Текст] : аналіт. огляд / 

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

акад. внутр. справ, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. - К. : 

[Нац. акад. внутрішніх справ], 2016. - 280 с. -  Авт. зазнач. на звороті тит. арк.  

 

   Аналітичний огляд містить міжнародні та національні законодавчі й інші 

нормативно-правові акти, що регламентують протидію корупції та запобігання її 

виявам. Розглянуто приклади зарубіжного досвіду розслідування фінансових 

злочинів, пов’язаних із корупцією. 

 

 

 Р 358206 

   33  
 

    Економічні науки [Текст] : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк : [РВВ ЛНТУ]. - (Серія 

"Економічна теорія та економічна історія"). 

   Вип. 13 (52). - Луцьк, 2016. - 244 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

 

Зі змісту: 
Баула Е. В. Актуальные аспекты осуществления таможенно-тарифной политики в Украине. – С. 6-11. 

Божидарник Т. В. Окремі прогнози та фактории впливу розвитку регіональної безпекової моделі 

Європейського Союзу. – С. 20-27. 

Кравчук П. А., Шегинський О. В. Зростання вагомості міжнародної безпеки в умовах глобалізації 

світової економіки. – С. 163 -172. 

 

  

К 124352 

   34 

 

    Замула, Аліна Юріївна.  

    Міжнародно-правова заборона катування як фактор впливу на ефективність боротьби з 

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

"Міжнародне право" / Замула Аліна Юріївна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 

2017. - 19 с.   

 

 

 

Р 358151 

   327 
     

    Зовнішньополітичні комунікативні технології [Текст] : підручник для студ. 

ВНЗ, які навч. за напрямом підготов. "Міжнародна інформація" / [Макаренко Є. А., 

Рижков М. М., Піпченко Н. О. та ін.] ; Ін-т міжнародних відносин Київського нац. 

ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр вільної преси, 2016. - 416 с. - (Серія 

"Міжнародні інформаційні відносини"). - Бібліогр.: с. 402-413. -  Парал. тит. арк. 

англ. Авткол. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

    Підручник присвячено дослідженню теоретичних та практичних проблем 

зовнішньополітичних комунікативних технологій як складової дипломатичної діяльності акторів 

міжнародних відносин. У підручнику представлено класифікацію зовнішньополітичних комунікативних 

технологій, проаналізовано використання інноваційних інструментів у міжнародних відносинах, розглянуто 

практику впровадження зовнішньоекономічних комунікативних технологій у дипломатичній діяльності 

України. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%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 та безпекова політика США: аналітичні дослідження [Текст] : 

монографія / Є. А. Макаренко, М. М. Рижков, І. І. Пoгорська, Н. О. Піпченко ; Ін-т 

міжнар. відносин Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - К. : Центр вільної 

преси, 2016. - 456 с. - (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). - Бібліогр.: с. 

433-454.   Парал. тит. арк. англ. Авт. на обкл. не зазнач. 

 

Монографія присвячена дослідженню концептуальних і прикладних аспектів 

сучасної зовнішньої і безпекової політики США, еволюції стратегій 

американського глобального лідерства президентських адміністрацій Б. Клінтона, 

Дж. Буша–молодшого, Б. Обами, аналізу напрямів двостороннього та 

багатостороннього співробітництва США з ключовими акторами світової глобальної взаємодії у 

нестаціонарній системі міжнародних відносин, з’ясуванню особливостей формування і розвитку 

американської стратегічної культури, її впливу на формування зовнішніх та безпекових стратегій Америки, 

розгляду сучасного комунікативного інструментарію у зовнішньополітичній діяльності американської 

держави. 

 

К 124431 

   34 
 

    Карнаух, Вадим Сергійович.  

    Правове регулювання переддоговірних відносин в ЄС та Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

"Міжнародне приватне право" / Карнаух Вадим Сергійович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 

2017. - 20 с.   

 

К 124701 

   34 
 

    Коваленко, Роман Олегович.  

    Передвиборна агітація на виборах президентів України та США: конституційно-порівняльне 

дослідження [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.02 

"Конституційне право"; "Муніципальне право" / Коваленко Роман Олегович ; МОН України, Нац. ун-т 

"Одеська юридична акад.". - О., 2017. - 21 с. 

 

 

 

Р 358141 
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    Комунікативні тренди міжнародних відносин [Текст] : монографія / 

[Макаренко Є. А., Рижков М. М., Піпченко Н. О. та ін.] ; Ін-т міжнародних відносин 

Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр вільної преси, 2016. - 614 с. 

- (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). - Бібліогр.: с. 587-609.   

Парал. тит. арк. англ. Авткол. зазнач. наприкінці вид. 

 

Монографію присвячено дослідженню  інформаційної парадигми зовнішньої 

політики, визначенню та аналізу комунікативних трендів міжнародних відносин, 

представленню типології зовнішньополітичних комунікативних технологій, 

з’ясуванню ролі інноваційного інструментарію у практиці дипломатичної діяльності провідних міжнародних 

акторів та України. 

 

К 125012 

   338 
 

    Корицька, Ольга Іванівна.  

    Оцінювання ефективності промислового виробництва України в умовах євроінтеграційних 

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

нац. господарством" / Корицька Ольга Іванівна ; МОН України, Львівський нац. ун-т імені  І. Франка. - Л., 

2017. - 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%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%85,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

    Євроінтеграційна політика Чеської Республіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

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

Кузнєцова Катерина Ігорівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 20 с.   

 

 

 

 

Р 358081 
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    Куцаб-Бонк, Катажина.  

    Соціально-економічна конвергенція у транскордонному просторі між 

Україною та ЄС: тенденції, виклики, завдання [Текст] : [монографія] / Куцаб-

Бонк Катажина ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. 

Долішнього НАН України". - Л. : [ПП "Арал"], 2016. - 244 с. : іл. - (Серія "Проблеми 

регіонального розвитку"). - Бібліогр.: с. 232-242 та у виносках. 

 

 У монографії досліджуються теоретичні засади та прикладні аспекти соціально-

економічної конвергенції у транскордонному  просторі між Україною та ЄС. Обґрунтовуються 

концептуальні положення транскордонної конвергенції регіонів, розкривається її сутність і методи 

дослідження. Акцентовано увагу на просторових особливостях транскордонної конвергенції та її 

інституційному забезпеченні в умовах сучасного етапу європейської інтеграції України. Значне місце 

відведене впливу неформальних інститутів на поширення транскордонної конвергенції між Україною та ЄС. 

 

 

К 124616 

   005 
 

    Лебідь, Вікторія Вікторівна.  

    Управління проектами транспортного забезпечення вантажних перевезень у міжнародному 

сполученні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Управління 

проектами та програмами" / Лебідь Вікторія Вікторівна ; МОН України, Нац. транспортний ун-т. - К., 

 2017. - 20 с. 

 

  

К 125041 

   327 
 

    Мазурець, Юрій Олександрович.  

    Енергетичний вимір національних інтересів України у сучасних міжнародних відносинах [Текст] : 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Мазурець Юрій Олександрович ; МОН України, КНУ імені 

Т. Шевченка. - К., 2017. - 20 с. 

 

 

К 125124 

   327 
 

    Максимець, Віра Євгенівна.  

    Трансформація зовнішньої політики Словацької Республіки в умовах формування нової системи 

"балансу сил" в Центрально-Східній Європі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

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

Максимець Віра Євгенівна ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. - 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%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%94%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%B1-%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BA,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%8C,%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
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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   Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та 

забезпеченні євроінтеграції України [Текст] : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 30 

листопада 2016 р. / Хмельницький нац. ун-т, ГО "Молодь за глобальний прогрес", м. Хмельницький, 

Мічіганський ун-т, м. Енн-Арбор, США [та ін.]. - Хмельницький : [ХНУ] , [2016]. - 175 с. : іл., табл. - 

Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., англ. 

 

Зі змісту: 

Секція 1. Розвиток міжнародних відносин у формуванні конкурентних переваг промислових 

підприємств на зарубіжному ринку 
Секція 2. Формування ефективного міжнародного бізнесу в Україні за сучасних умов господарювання 

виробничих систем 
Секція3. Міжнародні економічні відносини в процесі глобалізації світо господарських зв’язків 

Секція4. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових 

відносин 

Секція5. Конкурентний потенціал підприємств: методи та механізми підвищення 

Секція6. Децентралізація та реформи управління у досягненні європейських стандартів життя 

населення та інноваційного розвитку. 
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    Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України [Текст] : зб. наук. праць / 

гол. ред. Шостак Л. Б. ; Державний н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки. - К. : [ДНДІІМЕ]. 

   Вип. № 1 (1). - К., 2016. - 119 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Дикарєв О. І. Прогностика політичних ризиків та економічних шансів світового паливно-

енергетичного комплексу. – С. 67-83. 

Прогнозні дослідження свідчать про те, що в найближчі десятиліття в світовій енергетиці не буде д 

переважаючого енергоресурсу. Очікується,що в певних пропорціях  будуть використовуватися всі основні 

енергетичні ресурси – вугілля, нафта, газ, уран, відновні джерела енергії. Глобальні енергетичні відносини 

інтегруючи дихотомію взаємозв’язків «держава – держава», «суспільство-держава» і інституалізовалися в 

сучасній міжнародній системі через специфічну категорію акторів і створила самостійний мезорівень – 

транснаціональний(ТНК, ТНБ, фонди), що підвищило рівень ризиків. 

 

 

Р 358282 

   34 
 

    Мушенок, Віктор Васильович.  

    Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В. В. Мушенок ; Київ. нац. торговельно-

економічний ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2016. - 228 с. - Бібліогр.: с. 183. 

 

Видання являє собою комплекс навчальних матеріалів до дисципліни «Конституційне право зарубіжних 

країн», що є обов’язковою для викладання у вищих юридичних закладах III-IY рівнів акредитації. Зміст та 

структурна побудова навчального посібника обумовлені потребами юридичної освіти на сучасному етапі і 

спрямовані на впровадження новітніх технологій навчання в освітньому процесі. 

 

 

К 124813 

   32 
 

    Найдич, Марина Анатоліївна.  

    Вектори державної молодіжної політики країн Європейського Союзу та України: порівняльні 

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

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Найдич Марина Анатоліївна ; МОН України, 

Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2017. - 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%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

 

Р 358252 

   001 
     

    Наука України: ресурсне забезпечення, результативність досліджень, 

показники міжнародних рейтингів [Текст] : [монографія] / Писаренко Т. В., 

Куранда Т. К., Євтушенко В. М. [та ін.] ; Український ін-т науково-технічної  

експертизи та інформації. - К. : [УкрНТЕІ], 2016. - 236 с. : граф., табл., рис. - 

Бібліогр.: с. 210-216. 

 

   У монографії розглянуто світовий досвід щодо формування науково-технічних 

пріоритетів, інвестування досліджень і розробок. Показано стан патентної та 

публікаційної діяльності в країнах світу, позиції України у міжнародних рейтингах. Викладено результати 

моніторингу інституційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної сфери України у 

2015р., створення й впровадження результатів наукових досліджень і розробок, реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку науки і техніки з деталізацією за пріоритетними тематичними напрямами наукових 

досліджень. 

 

     

К 124832 

   327 
 

    Ноголь, Анна Вячеславівна.  

    Участь Канади у миротворчій діяльності ООН [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

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

Ноголь Анна Вячеславівна ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2017. - 

19 с. 

 

 

К 124686 

   9 
 

    Прокоп, Юлія Віталіївна.  

    Євреї-іноземці на півдні України (кінець XVIII - початок XX ст.):  соціальний, правовий та 

культурний аспекти [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Прокоп Юлія Віталіївна ; МОН України,  Одеський нац. ун-т  імені  І. І. Мечникова. - О., 2017. -

16 с. 

 

К 124602 

   327 
 

    Процюк, Марія Василівна.  

    Роль публічної дипломатії у сучасних українсько-польських відносинах [Текст] : автореф. дис. на 

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

глобального розвитку" / Процюк Марія Василівна ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю.  

Федьковича. - Чернівці, 2017. - 20 с. 

 

 

 

Р 358412 

   332 
     

    Регіональна політика Європейського Союзу [Текст] : підручник / [В. Чужиков, 

О. Акіліна, С. Біла та ін.] ; за заг. ред. Віктора Чужикова ; ДВНЗ "Київський нац. 

екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2016. - 496 с. : рис., табл. - 

(Спільний проект КНЕУ та ЄС № 528395-LLP-1-2012-1-UA-AJM-CH, Гарантована 

угода №2012-2848/ 001-001) (Тренінг для тренерів "Модель Європейської 

регіональної політики"). - Бібліогр. наприкінці глав.  Авт. зазнач. на с. 486-495. 

 

 

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


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

 Розглядаються особливості динаміки розвитку регіонів в умовах глобальної економічної асиметрії. 

З’ясовані особливості та сутність політики регіонального і локального розвитку ЄС, механізми та 

інструменти. Приділено увагу креативній трансформації регіонів Європейського Союзу та моніторингу його 

регіонального розвитку.   

   

 

К 125199 

   338 
 

    Романова, Тетяна Володимирівна.  

    Методологія формування структурної політики економічного розвитку в умовах світових 

інтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. господарством" / Романова Тетяна Володимирівна ; МОН України, Полтавський 

нац. техн. ун-т імені Ю. Кондратюка. - Полтава, 2017. - 40 с. 

 

 

 

С 21368 

   355 
     

    Світова гібридна війна: український фронт [Текст] : [монографія] / [В. П. 

Горбулін, Г. М. Яворська, О. І. Їжак та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбуліна ; 

Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2017. - 496 с. - Бібліогр. у 

виносках. -  Авт. зазнач. на початку ст. 

 

У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту 

стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально 

досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти 

України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової 

безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння.  Розглянуті питання реформування 

міжнародних, безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності. 

 

 

 

С 21370 

   34 
 

    Солоненко, Олег Миколайович.  

    Міжнародна кримінальна юстиція: етапи становлення та розвитку [Текст] : 

монографія / О. М. Солоненко ; МВС, Національна акад. внутр. справ, Каф. 

конституційного та міжнародного права. - К. : Вид-во Ліра-К, 2017. - 360 с. : фот. 

кольор. - Бібліогр.: с. 348-357. 

 

   Монографічне дослідження виконано у форматі сучасного аналізу генезису, 

особливостей становлення, розвитку та функціонування інституту міжнародної 

кримінальної юстиції. 

 

 

 

 

С 21408 

   331 
 

    Соціально-трудові відносини: теорія та практика [Текст] = Социально-

трудовые отношения: теория и практика : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. закл. 

"Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Ін-т соціально-трудових відносин = 

Social and Labour Relations: Theory and Practice. - К. : [КНЕУ імені В. Гетьмана]. -   

   №2 (12). - К., 2016. - 318 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст 

укр., рос., англ. 

 

 

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%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
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

Зі змісту: 

Юрчик Г. М. Дискримінація на ринку праці: прояви, вітчизняний та європейський досвід. – С. 118-127. 

Шиманська К. В. Зовнішня міграція в Польщі в процесі її євроінтеграції: проблеми, шляхи їх 

вирішення, уроки для України. – С. 136-145. 

Мазур Н. О., Ткачук А. В. Прожитковий мінімум у системі соціальних стандартів життя: вітчизняний і 

зарубіжний досвід. – С. 219-227. 

Ксендзук В. В. Діяльність міжнародної організації в контексті розвитку соціальної політики в Україні. 

– С. 253-261. 

Самалійчук Г. В. Міжкультурна комунікація іммігрантів у процесі зовнішньої трудової міграції. – 

С.261-268. 

 

 

 

С 21406 

   339 
     

    Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці [Текст] : 

монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот та ін.] ; за заг ред. А. 

М. Поручника, Я. М. Столярчук ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. 

В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2016. - 332 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. у виносках.     

Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

 

   Монографію присвячено комплексному дослідженню стратегій конкурентного 

розвитку суб’єктів міжнародної економічної системи та напрямів їх трансформації 

у глобальному середовищі. Значну увагу приділено аналізу стратегічних пріоритетів економічного розвитку 

окремих країн та регіонів за умов глобальної нестійкості крізь призму реалізації національних інтересів і 

досягнення глобальних цілей. 

 

 

Р 358333 

   338 
 

    Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в 

умовах європейської інтеграції, Міжнар. наук.-практ. конф. (1 ; 2016 ; 

Дніпропетровськ).  

    Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні 

проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах 

європейської інтеграції", 21-22 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ [Текст] / 

ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т", Екон. ун-т у Вроцлаві, Південно-

Казахстанський держ. ун-т ім. М. Ауезова [та ін.]. - Д. : [ДВНЗ УДХТУ], 2016. –  

292 с. : граф., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Матеріали цього збірника є результатом спільної роботи учасників Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської 

інтеграції», що відбулась  з нагоди 20-річчя економічного факультету ДВНЗ УДХТУ,  21-22 квітня 2016 р., 

в м. Дніпропетровськ. 

   Основна мета конференції – обмін науково-практичним досвідом в області управління економічними 

процесами на промислових підприємствах України, які мають міжнародні господарські зв’язки.  

 

 

 

К 124465 

   34 
 

    Ткач, Тетяна Ярославівна.  

    Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

глобального розвитку" / Ткач Тетяна Ярославівна ; 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=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%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%281;%202016;%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%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%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%281;%202016;%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%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%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%281;%202016;%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

    Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейського студентського союзу як суб'єкта 

Болонського процесу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Улановська Анна Сергіївна ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т 

імені А. С. Макаренка. - Суми, 2017. - 20 с. 

 

 

С 21403 

   34 
 

    Університетські наукові записки [Текст] = University Scientific Notes : часопис Хмельницького ун-ту 

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

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

   № 4 (60). - Хмельницький, 2016. - 268 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.-Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 
Димінська О. Ю. Співвідношення процесів гармонізації та уніфікації договірного права ЄС. – С. 133-

138. 

На підставі аналізу правової природи таких категорій в теорії права, як уніфікації та гармонізація, у статті 

визначається їх поняття та особливості співвідношення, а також зроблено висновок про можливість 

застосування кожного із способів наближення до вдосконалення системи договірного права ЄС. 
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    Філь, Юлія Сергіївна.  

    Формування вестернізованих індуських політичних еліт у Північній Індії (1858-1921 рр.) [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвітня історія" / Філь Юлія Сергіївна 

; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. - К., 2017. - 18 с. 

  

  

Б 18143 
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"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб. 

наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Економічні науки). -   

   № 27 (1199). - Х., 2016. - 141 с. 

 

Зі змісту: 

Погорелов М. І. Значення та правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва. 

– С. 107-110. 

У статті досліджено феномен міжнародного науково-технічного співробітництва. Проаналізовано еволюцію, 

основні суттєві ризики, моделі та тенденції розвитку локальних інноваційних об’єднань, їх участь у 

міжнародному науково-технічному співробітництві. Запропоновано пріоритети формування якісного 

механізму вдосконалення даної форми співробітництва в Україні. 
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   62 

 

"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб. 

наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Економічні науки). - 

   № 28 (1200). - Х., 2016. - 128 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.   

Текст кн. укр., англ., рос. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%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%A4%D1%96%D0%BB%D1%8C,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=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%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=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%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


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

Зі змісту: 

Матросова В. О. Імплементація митного законодавства України в контексті євро інтеграційних 

процесів. – С. 61-64. 

Досліджено основні елементи митної справи та шляхи її адаптації то світової системи товарообігу. 

Проаналізований зв'язок міжнародного та національного рівнів митного регулювання, імплементації 

міжнародних норм на національному рівні. Визначено основні шляхи адміністративного та нормативно-

правового ребілдінгу у контексті інтеграційних процесів, першочергові завдання перебудови митного 

регулювання в Україні. 

Погорєлов М. І., Погорелов І. М. Особливості міжнародної передачі технологій. – С. 105-109. 

У статті досліджено феномен міжнародного науково-технічного співробітництва. Проаналізовано еволюцію, 

основні суттєві ризики, моделі та тенденції розвитку локальних інноваційних об’єднань, їх участь у 

міжнародному науково-технічному співробітництві. Запропоновано пріоритети формування якісного 

механізму вдосконалення даної форми співробітництва в Україні. 

 

К 124785 

   34 
 

    Чан Бін Лінь  

    Принципи права Китайської Народної Республіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юридичних наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права"; "Історія політичних і правових учень" / 

Чан Бін Лінь ; МОН України, Міжнародний гуманітарний ун-т. - О., 2017. - 21 с. 
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    Шахбазян, Каріна Суремівна.  

    Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет (публічно- та 

приватно-правові аспекти) [Текст] = International-legal regulation of relations in the 

Internet: aspects of regulation by means of international public & private law : 

монографія / К. С. Шахбазян ; Центр інтелект. власності та передачі технологій 

НАН України. - К. : Фенікс, 2015. - 419 с. - Бібліогр.: с. 397-414. 

 

У монографії досліджується міжнародне законодавство, «м’яке право», 

законодавство України, ЄС та його держав-членів, США, країн СНД у сфері 

регулювання відносин, пов’язаних з діяльністю в мережі Інтернет, зокрема визначаються міжнародно-

правові основи, а також суб’єкти міжнародно-правового регулювання Інтернет-відносин, досліджено 

діяльність міждержавних та неурядових міжнародних організацій у цій сфері, пов’язаного із захистом прав 

людини, боротьбою з кіберзлочинністю, запобіганню поширенню протиправної інформації в Інтернет та 

розвитком електронної комерції. 
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   34 
 

    Шпарик, Назар Ярославович.  

    Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.06 "Земельне право"; "Аграрне право"; "Екол. право"; 

"Природоресурсне право" / Шпарик Назар Ярославович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. 

- 20 с. 

 

 

 

Р 358359 

   339 
 

    Юсеф, Нахла.  

    Основы методологии и практики внешнеэкономических отношений 

Украины со странами Ближнего Востока [Текст] : монография / Н. Юсеф ; 

[Межрегион. акад. упр. персоналом]. - К. : ДП "Изд. дом "Персонал", 2015. - 

Библиогр.: с. 358-377. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D0%BD%20%D0%91%D1%96%D0%BD%20%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%8C
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%D1%85%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC%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%A8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AE%D1%81%D0%B5%D1%84,%20%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BB%D0%B0
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Изучены история, практика и перспективы развития международных экономических отношений Украины с 

арабскими странами Ближнего Востока, а также рассмотрена проблема экономической модернизации 

отношений между Украиной и арабским миром. 

 

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
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    Вісник економіки транспорту  і промисловості [Текст] = The bulletin of transport and industry economics : 

збірник науково-практичних статей / Український держ. ун-т залізничного транспорту. - Х. : [УкрДУЗТ]. -   

   Вип. 56. - Х., 2016. - 183 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Листровая Е. С., Шатравка Е. А., Матвиенко Е. А. Пути эффективной реализации международного 

маркетинга на примере украинских компаний. – С. 139-145. 

   В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты международного маркетинга, исследованы 

основные проблемы и пути функционирования предприятий в условиях глобализации и 

интернационализации экономики. 
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    Ковінько, Олена Миколаївна.  

    Маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності [Текст] : 

монографія / О. М. Ковінько ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2017. - 924 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 333-351. 

 

У монографії розглянуто засади становлення та розвитку міжнародного 

маркетингу, визначено сутність даного поняття та уточнено категоріальний апарат. 

Значну увагу приділено узагальненню теоретичних підходів науковців до 

управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах міжнародної 

диверсифікації. 

 

 
Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  діяльність.  

Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій 
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    Політологічні студії [Текст] : зб. наук. пр. / Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Ін-т 

політичних і етнонац. досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. - [Кам'янець-Подільський] : Кам'янець-

Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2010 - . 

   Вип. 5 : На пошану професора В. В. Нечитайла. - 2016. - 216 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

 

Зі змісту: 

Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство в світовому інформаційному просторі: проблеми і 

перспективи. – С. 9-23. 

Дубов Д. В. Проблеми формування державної політики щодо розвитку інформаційного суспільства в 

Україні: у пошуках стратегічного бачення. – С. 126-134. 

Ігнатьєва Т. В. Геополітичні тренди 2016 року: старі та нові тенденції глобального світу для України. –  

С. 135-146. 

 

 

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%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного 

суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід [Текст] : монографія / [Марина 

Ажажа, Олена Алейнікова, Володимир Бут та ін.] ; за заг. ред. Сергія Чернова, 

Валентини Воронкової, Віктора Банаха [та ін.]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 603 с. - 

Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. на с.: 597-602. - Текст кн. укр., англ.  

 

 

   У монографії представлено концептуальний аналіз публічного управління та 

адміністрування, предметом вивчення якого є аналіз економічних, соціальних та 

політичних процесів, що відбуваються у публічній сфері. У монографії 

представлено вітчизняний та зарубіжний досвід публічного управління та адміністрування, представлений 

досвідом європеїзації публічного управління та адміністрування посткомуністичних країн Центральної та 

Східної Європи, а також вплив цього процесу на публічне управління та в Україні. У монографії 

представлено досвід Литви, яка демонструє європейський рівень публічного управління та 

адміністрування. 

 

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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    Доскочинська, Любов Семенівна.  

    Світові ринки дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореф. дис. на 

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

/ Доскочинська Любов Семенівна ; МОН України, Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2017. - 20 с. 
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    Духневич, Андрій Вікторович.  

    Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському 

господарстві України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : спец. 12.00.06 

"Земельне право"; "Аграрне право"; "Екол. право"; "Природоресурсне право" / Духневич Андрій Вікторович 

; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 36 с. 

 

 

Б 18142 

   338 
 

    Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України [Текст] : зб. наук. праць / 

гол. ред. Шостак Л. Б. ; Державний н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки. - К. : [ДНДІІМЕ].     

   Вип. № 2 (2). - К., 2016. - 110 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 
Гужба І. Ю. Перспективи підвищення ефективності зовнішньоторговельної політики України. – С. 13-

24. 

 У статті розглянуто теоретико-методологічні засади підвищення ефективності сучасних торгово-

економічних відносин в глобальному вимірі. Серед виявлених трендів особливо виділяється формування й 

поширення глобальних ланцюгів додаткової вартості, що формується через низку взаємопов’язаних стадій: 

дизайн, маркетинг, власне виробництво та дистрибуцію, що здійснюється фірмами–виробниками й 

постачальниками з різних 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%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%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
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Кульпінський С. В., Рябуха Г. І. Ефекти експортних квот ЄС та реальних курсових змін в експортному 

потенціалі тваринництва. – С. 68-73. 

У статті наведено ключові перешкоди експорту продукції галузі тваринництва до ЄС. Розглядається Угода 

про асоціацію України та ЄС в контексті запровадження режиму автономних торгівельних преференцій та 

технічних стандартів ЄС. Аналізується вплив реальної та номінальної курсової девальвації на обсяг 

експорту продукції тваринництва до ЄС. 
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    Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків 

Чорнобильської катастрофи [Текст] : [матеріали XV Міжнар. наук. семінару, Київ - оз. Світязь, 4-8 липня 

2016 року] / [за наук. ред. М. М. Єрмошенка] ; Національна академія упр., Міжнародна академія 

інформатики. - К. : [Нац. акад. упр.], 2016. - 324 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. 

 

Зі змісту: 

Секція 2. Інформаційна підтримка соціально-економічних процесів національного господарства та 

підприємництва 

   Польовська В. Т., Холявка В. З., Василиця О. Б. Електронна комерція України. – С. 223-226. 

«…згідно даних Кабінету Міністрів України наша країна має один з найбільш динамічних ринків 

електронної комерції у Європі, а саме за даними 2015 р., зростання цього ринку становило 35%». 

В тексті подані: 

 Рис. 1.  Продажі В2В в світі, 2013-2018 рр., трлн дол. США, і їх динаміка, %;  

 Рис. 2. Прогноз продажів В2В у сфері електронної комерції до 2020 р., трлн дол. США. 
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    Чибісов, Дмитро Михайлович.  

    Охорона прав інтелектуальної власності в рамках Світової організації торгівлі [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Чибісов Дмитро 

Михайлович ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2017. - 20 с. 

 

 

   

Розділ 5.   Світова валютна система і  міжнародні валютно-фінансові відносини 
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    Актуальні аспекти модернізації економіки та фінансової системи України, 

Міжнар. наук.- практ. конф. (2016 ; Запоріжжя).  
    Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

"Актуальні аспекти модернізації економіки та фінансової системи України", 26 

серпня 2016 року [Текст] : [наук. вид.] / Класичний приватний ун-т, Резекненська 

технологічна академія (Латвія). - Запоріжжя : [Класич. приват. ун-т], 2016. - 152 с. : 

рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 

 

Зі змісту: 

Напрям 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 

Колупаєва І. В., Різніченко О. А. Роль транснаціональних корпорацій у системі міжнародних 

економічних відносин. – С. 14-17. 

Мікаелян С. Г. Концептуальні засади вартісної моделі фінансового управління компанією. – С. 17-20. 

Пашаєв Т. Г. Фінансові інструменти ЄС з підтримки місцевих і регіональних органів влади  країн 

східного партнерства  – С. 21-24.  

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282016;%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F%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%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282016;%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F%29
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Пономаренко І. В., Онопрійчук Ю. В. Сучасні тенденції на глобальному ринку туристичних послуг. – С. 

24-26. 

Тіпанов В. В. Сучасні тенденції глобальної інноваційної активності. – С. 27-29. 

Напрям 3. Економіка та управління національним господарством.  

Карасьова Н. А. Експортно-кредитне агентство як інструмент стимулювання експорту аграрного 

сектору. – С. 42-43. 

Колісник Г. М. Досвід державного регулювання витрат підприємництва: в глобальному вимірі. – С. 44-

46 

Романова Т. В. Особливості реалізації структурної політики Швеції: досвід для України. – С. 52-53. 

Напрям 8. Гроші,фінанси і кредит 

Шемет Т. С., Харевич А. С. Валютні кредити у країнах – нових членах ЄС: передумови,чинники, шляхи 

реструктуризації. – С. 133-135. 
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    Колосова, Вікторія Павлівна.  

    Фінансові ресурси міжнародних інституцій у системі бюджетного планування України [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Колосова 

Вікторія Павлівна ; МОН України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - К., 2017. - 33 с. 
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   339 
     

Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / [О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. 

Руденко-Сударєва] ; за заг ред. О. М. Мозгового ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2016. - 516 с. : іл. - Бібліогр. 

наприкінці розд. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   У підручнику викладено теоретичні основи, механізми формування і 

функціонування міжнародних фінансів у світовій економіці; засоби їхнього 

залучення і ефективного використання у національних економіках. На основі 

широкого фактологічного, аналітичного і статистичного матеріалу досліджуються особливості сучасного 

функціонування сегментів світового фінансового ринку, міжнародної банківської справи і фінансів ТНК. 

Аналізуються сучасне становище України в системі міжнародних фінансів та перспективи її подальшої 

інтеграції. 
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   336 
 

    Нікешина, Наталя Володимирівна.  

    Механізми розвитку фінансового ринку України на основі залучення іноземного капіталу [Текст] : 

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

Наталя Володимирівна ; МОН України, Донбаська держ. машинобудівна акад. - Краматорськ, 2017. - 21 с. 
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   334 
 

    Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : збірник наук. праць / Харківський нац. 

автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : [ХНАДУ], 2011 - .     

   № 4 (15), т. 2. - Х., 2016. - 56 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

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

Горовий Д. А., Горова К.О., Пономаренко О. І. Розробка системи залучення зарубіжних інвестицій для 

торгової фірми в умовах глобалізації.  – С. 19-26. 

У статті розглянуті   основні проблеми  та перспективи залучення зарубіжних інвестицій для торгової 

фірми в умовах глобалізації. Проаналізовано статистичні дані, які відображають динаміку іноземних 

інвестицій. Визначено особливості іноземних інвестицій саме торговельною фірмою. 
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   006 
 

    Чубарь, Ольга Алексеевна.  

    ACCA DipIFR (rus) : учебный курс по Международным стандартам 

финансовой отчетности [Текст] : [навч. посіб.] / О. А. Чубарь. - 3-е изд. - Д. : 

Акцент ПП, 2017. - 456 с. : табл. 

 

Книга создана на основании опыта автора в подготовке к сдаче экзамена в рамках 

международной программы сертификации АССА DipIFR (rus)  с учетом 

изменений действующих стандартов и дополнений новыми МСФО, а также с 

учетом требований к программе экзамена и учебному плану, определяемому 

АССА. 
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    Шереметьєва, Ольга Юріївна.  

    Регулювання та управління валютними ризиками: правовий аспект 
[Текст] : монографія / О. Ю. Шереметьєва ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т 

імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2017. - 216 с. : табл. - Бібліогр.: с. 205-213 

та у виносках. 

 

У монографії вперше наведено теоретичне узагальнення та запропоновано 

сучасний підхід до вирішення наукової проблеми – правових аспектів 

регулювання і управління валютними ризиками в умовах інтернаціоналізації та 

глобалізації світової економіки, ролі валютних ризиків в еволюції валютних систем як міжнародно-

правової форми організації валютних відносин. 

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%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%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%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0

