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Р 358465 

   339 
     

    Безопасность контрактов международной купли-продажи [Текст] : [пособие] 

 / ООО "Консалтинговая компания "СИДКОН". - [К.] : [ООО "Консалтинговая 

компания "СИДКОН"], [2016]. - 63 с. : фот. цв., табл. - (Top Secret. Confidential). - 

Библиогр.: с. 58-61. 

 

   Предлагаемое читателю пособие, разработанное коллективом экспертов ООО 

«Консалтинговая компания «СИДКОН», представляет собой практическое 

руководство к действию для украинских экспортеров/импортеров, поскольку 

содержит обобщенную и ключевую информацию о механизме выхода на зарубежные рынки. Как 

показывает практика, вовлечение в процесс экспортной/импортной деятельности на зарубежных рынках 

напрямую зависит от способности гарантировать обеспечение своих интересов посредством 

международного контракта купли-продажи. 

 

 

 

К 125410 

   34 
 

    Білоус, Олена Юріївна.  

    Конвенції Міжнародної організації праці як джерела трудового права України [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.05 "Трудове право"; "Право соціального 

забезпечення" / Білоус Олена Юріївна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2017. - 20 с. 

 

 

 

К 125624 

   339 
 

    Власенко, Лев Валерійович.  

    Стратегічні пріоритети та засоби розвитку зовнішньоторговельних відносин України з КНР в 

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

господарство і міжнародні екон. відносини" / Власенко Лев Валерійович ; МОН України, Львівський нац. 

ун-т імені І. Франка. - Л., 2017. - 21 с.   

 

 

 

К 125760 

   34 
 

    Гончарова, Юлія Анатоліївна.  

    Роль та місце принципу гендерної рівності в сучасному міжнародному праві [Текст] : автореф. дис.  

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

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2017. - 24 с. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

К 125310 

   329 
 

    Гримська, Марта Ігорівна.  

    Крайні праві політичні партії в країнах Європи: ідеологічний та електоральний виміри [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра політичних наук : [спец.] 23.00.02 "Політичні ін-ти та процеси" 

/ Гримська Марта Ігорівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 40 с. 

 

 

К 125905 

   37 
 

    Гюль Алі  

    Становлення та розвиток університетської освіти Туреччини у XIX - на початку XXI століття 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Гюль Алі ; МОН України, Житомирський держ. ун-т імені І. Франка. - Житомир, 2017. - 20 с. 

 

 

К 125765 

   34 
 

    Данилов, Максим Олександрович.  

    Трудовий договір за законодавством України та країн Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.05 "Трудове право і право соціального 

забезпечення" / Данилов Максим Олександрович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 20 с. 

 

 

К 125507 

   339 
 

    Дашкуєв, Магомед Ахмедович.  

    Інноватизація розвитку транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського економічного 

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

господарство і міжнародні екон. відносини" / Дашкуєв Магомед Ахмедович ; МОН України, КНУ імені  

Т. Шевченка. - К., 2017. - 22 с. 

 

 

К 125599 

   32 
 

    Держановська, Снєжанна Леонідівна.  

    Механізми реалізації політико-управлінського лідерства у сфері безпеки та благополуччя дітей: 

досвід Канади для України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Держановська Снєжанна Леонідівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. - К., 2017. - 20 с.   

 

 

 

 

Р 358549 

   339 
 

    Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки, Міжнар. 

наук.-практ конф. студ. і молодих вчених (22 ; 2017 ; Дніпро).  
    XXII Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих 

вчених "Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки" 
[Текст] : тези доп., 22 березня 2017 р. / Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля, 

Кафедра міжнар. екон. відносин та економічної теорії. - Д. : [Ун-т імені Альфреда 

Нобеля], 2017. - 124 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -Текст 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%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%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%93%D1%8E%D0%BB%D1%8C%20%D0%90%D0%BB%D1%96
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%83%D1%94%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%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%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%BD%D1%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%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%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,%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%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%20%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%2822;%202017;%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%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%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,%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%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%20%D1%96%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%2822;%202017;%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%29


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

  Збірник містить тези доповідей XXII Міжнародної  науково-практична конференції студентів і молодих 

вчених "Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки". Молоді науковці з України, 

Великої Британії, Польщі та інших країн наводять свої оцінки сучасного процесу глобалізації та 

перспективи світових інтеграційних процесів. Досліджуються макроекономічні суперечності та шляхи їх 

вирішення у різних країнах. 

 

 

 

 

Р 359095 

   001 
     

    Європейська хартія дослідників. Кодекс працевлаштування наукових 

працівників [Текст] = The European Charter for Researches. The Code of Conduct for 

the Recruitment of Researches : рекомендації Європейської Комісії від 11 березня 

2005 року / [переклад офіційного документа Європейської комісії: Дегтярьова І. 

О.]. - [К.] : [Видавництво ТОВ "ДІА"], [2017]. - 24 с. - (European Commission).  

 

 

   Публікація Рекомендацій ЄК щодо Європейської хартії дослідників та Кодексу 

працевлаштування наукових працівників (11.03.2005) здійснена за підтримки проекту RI& LINRS2UA, 

«Посилення дослідницької та інноваційної співпраці з Україною» (№692476), який фінансується ЄК в 

рамках програми Горизонт 2020. 

 

 

 

 

 Р 358756 

   37 
 

    Істоміна, Катерина Юріївна.  

    Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин: досвід Канади 

[Текст] : монографія / К. Ю. Істоміна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-

во Львів. політехніки, 2016. - 124 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 107-122. 

 

 

   Висвітлено проблему професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у 

Канаді. Проаналізовано теоретично-методичні основи дослідження, організаційно-

педагогічні умови професійної підготовки фахівців,  а також подано характеристику 

сучасної системи професійної підготовки фахівців-міжнародників Канади.   

  

 

 

 

С 21544 

   32 
 

    Касьянова, Марина М..  

    Українці в міграційних процесах Східної Європи в умовах постбіполярної 

трансформації міжнародної системи [Текст] : [монографія] / Марина Касьянова. - 

Вінниця : [ЦОП "Документ Принт"], 2017. - 520 с. : табл. - Бібліогр.: с. 371-456. 

 

 

Монографію присвячено вивченню східноєвропейського вектору зовнішньої 

міграції українців постбіополярної доби – елементу актуального явища, яке на 

сучасному етапі стає одним з мега – трендів глобалізації. В роботі визначається 

вплив міграційних процесів на регіональне позиціонування України та відносини з 

сусідами, характеризуються позитивні та негативні наслідки цього процесу, його 

місце в системі загроз безпеці та добробуту української держави та її громадян. Здійснений науковий пошук 

дозволяє оцінити успіхи та недоліки вітчизняної міграційної політики, розробити рекомендації з 

вдосконалення цієї сфери державної діяльності. 

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


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

 

С 21471 

   37 
 

    Клос, Лілія Євгенівна.  

    Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров'єзбережувальної 

діяльності в університетах США: теорія і практика [Текст] : монографія / Лілія 

Клос ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 

2017. - 384 с. - Бібліогр.: с. 347-381. 

 

   На основі аналізу наукових джерел, нормативно-правових документів, матеріалів 

міжнародних організацій та вивчення освітньої діяльності університетів, 

університетських коледжів і шкіл соціальної роботи Сполучених Штатів Америки 

представлено досвід професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної 

діяльності. Проаналізовано структуру, зміст підготовки, традиційні та інноваційні методи навчання, 

особливості практичної складової підготовки, оцінювання  якості професійної підготовки та відповідних 

освітніх програм. Обґрунтовано теоретико-методичні та дидактичні задачі професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності. 

 

 

Р 358454 

   339 
 

    Корсак, Роман Володимирович.  

    Українсько-чеські відносини у трансформаційних процесах Центрально-

Східної Європи: торговельно-економічний контекст співпраці (2000-2012 рр.) 

[Текст] : [монографія] / Корсак Роман Володимирович ; Ін-т українознавства імені 

І. Крип'якевича, Ін-т народознавства НАН України. - Л. ; [Ужгород] : [ПП 

"АУТДОР-ШАРК"], 2015. - 340 с. - Бібліогр.: с. 247-323. 

 

Монографічне дослідження представляє собою оригінал захищеної докторської 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук – спеціальність 

07.00.02 – всесвітня історія. У ньому узагальнений розвиток українсько-чеських торговельно-економічних 

відносин в умовах розвитку трансформаційних процесів Центрально-Східної Європи на початку XXI ст. 

 

К 126058 

   37 
 

    Ключкович, Тетяна Василівна.  

    Інтеграція системи вищої педагогічної освіти Словацької Республіки у європейський освітній 

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

та історія педагогіки" / Ключкович Тетяна Василівна ; МОН України, Дгоробицький держ. пед. ун-т 

імені І. Франка. - Дрогобич, 2017. - 20 с. 

 

К 125674 

   332 
 

    Куцаб-Бонк, Катажина.  

    Конвергенція у соціально-економічному просторі транскордонного регіону в умовах європейської 

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

продуктивних сил і регіональна економіка" / Катажина Куцаб-Бонк ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього НАН України". - Л., 2017. - 40 с. 

 

К 125676 

   34 
 

    Кучерук, Михайло Миколайович.  

    Протидія тероризму в рамках сучасного міжнародного права [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Кучерук Михайло Миколайович ;  

Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2017. – 20 c.  

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%81,%20%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%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%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%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%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 
 
 

Р 358438 

   339 
     

    Лібералізація та безпековий механізм зовнішньоекономічної діяльності: економічні та гуманітарно-

технічні аспекти [Текст] : матеріали мжнар. наук.-практ. конф., 25 листопада 2016 р. / Регіональний навч. 

центр Всесвітньої митної організації, Ун-т митної справи та фінансів. - Д. : [Ун-т митної справи та фінансів], 

2016. - 228 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Іменний покажч.:с. 226-227. 

 

Матеріали науково-практичної конференції, які включено до збірника, присвячено актуальним проблемам 

лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, а також без пековим механізмам, економічним і 

гуманітарним аспектам її здійснення, аналізу обліково-аналітичного й аудиторського забезпечення 

учасників зовнішньоекономічної діяльності, дослідженню етапів модернізації міжнародних економічних 

відносин в умовах глобалізації, визначенню актуальних проблем фінансового регулювання і безпеки бізнес-

середовища, характеристиці митного управління та митного адміністрування діяльності суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, а також реалізації механізмів забезпечення безпеки товарів в умовах 

лібералізації світової торгівлі. 

 

 

К 126080 

   34 
 

    Любашенко, В'ячеслав Ігорович.  

    Концепція "обов'язок захищати" як гарантія захисту основоположних прав людини в 

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

"Міжнародне право" / Любашенко В'ячеслав Ігорович ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". 

- О., 2017. - 22 с. 

 

 

К 126496 

   332 
 

    Марчук, Юлія Віталіївна.  

    Розвиток форм єврорегіонального співробітництва в інноваційній сфері [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" / 

Марчук Юлія Віталіївна ; МОН України, Східноєвропейський нац. ун-т імені Л. Українки. - Луцьк, 2017. - 

20 с. 

 

 

К 126131 

   339 
 

    Мусял, Піотр Антоні.  

    Цивілізаційні і культурні фактори розвитку бізнесу у рамках глобалізації світової економіки [Текст] 

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

екон. відносини" / Мусял Піотр Антоні ; МОН України, Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2017. –  

20 с. 

 

 

Р 359281 

   31 
     

    Наукові пошуки у III тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри 

[Текст] : зб. тез II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 7-8 квітня 2017 року / Кропивницький ін-т 

держ. та муніципал. упр. - Кропивницький : КОД, 2017. - 349 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

    Журавльова К. В. Вдосконалення законодавчої підтримки конкурентоспроможності малого та 

середнього бізнесу у відповідальності до європейської політики. – С. 29-32. 

   Камінська Н. В. Гарантії права громадян   на звернення до європейського суду. – C. 32-35. 

 

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%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%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%9C%D1%83%D1%81%D1%8F%D0%BB,%20%D0%9F%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96


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

 

 

Р 359242 

   33 

 

    Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі, 

Міжнар. наук.-практ. конф. (2017 ; Київ).  

    Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні 

стратегії розвитку в глобальному середовищі", 13 квітня 2017 року [Текст] : 

зб. тез / Нац. авіац. ун-т, Укр. асоц. економістів-міжнародників, Київський нац. ун-

т імені Тараса Шевченка [та ін.]. - К. : [НАУ], 2017. - 140 с. : табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. 

Зі змісту: 

   Сіденко С. В. Адаптація України до стандартів Євросоюзу в контексті 

реалізації Угоди про асоціацію. – С. 5-8. 

   Хитов М. М. Некоторые теоретические аспекти проблем экономического роста в глобальной и 

европейской экономике– анализ и прогноз. – С. 42-45. 

   Каленюк І. С., Цимбал Л. І. Інтелектуальне лідерство університетів у глобальному економічному 

середовищі. – С. 46-49. 

   Студінський В. А. Ресурс свободи в системі національної та міжнародної економіки. С. 50-51. 

   Чугаєв О. А. Аспекти м’якої сили країни в сфері міжнародного руху технологій. – С. 59-60. 

   Старченко А. В. Перспективи розвитку креативної економіки. – С. 125-128. 

   Біла С. О., Філоненко Я. М. Цілі та пріоритети міжнародного економічного співробітництва у сфері 

розвитку альтернативної енергетики. – С. 17-19. 

 

 

 

Р 359202 

   34 
 

    Параскева, Костас.  

    Захист внутрішньо переміщених осіб відповідно до Європейської 

конвенції з прав людини та інших стандартів Ради Європи [Текст] : посібник 

/ Костас Параскева. - [Х.] : [Право], [2017]. - 152 с. : табл. - (Проект Ради Європи 

"Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні" в 

межах Плану дій Ради Європи для України 2015-2017). - бібліогр. у виносках. 

 

   Погляди, викладені у цьому посібнику є відповідальністю автора і 

необов’язково відтворюють офіційну позицію Ради Європи. 

   Ця публікація підготовлена як складова Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини 

внутрішньо переміщених осіб в Україні», що реалізуються в межах Плану дій Ради Європи для України 

2015-2017. 

 

 

К 125489 

    9 
 

    Печиборщ, Вікторія Юріївна.  

    Політика "збройного нейтралітету" Швейцарії у роки Другої світової війни (1939-1945): військово-

політичний та соціально-економічний аспекти [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія" / Печиборщ Вікторія Юріївна ; Дипломатична акад. України при 

м-ві Закордонних справ України. - К., 2017. - 17 с. 

 

 

Р 359192 

   658 
 

    Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою 

підприємства, регіону, країни [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 19 травня 

2016 року / Полтавська облдержадмін., Полтавський нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, Вища школа 

менеджменту інформаційних систем, Латвія [та ін.] : [збірник]. - Полтава : [ФОП Пусан А. Ф.], 2016 - . 

   Ч. 2. - Полтава, 2016. - 280 с. - 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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%96,%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%282017;%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%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%96,%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%282017;%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=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
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%87%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%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 
 
 

У збірнику матеріалів висвітлено теоретичні, методичні та практичні аспекти інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни. 

 

Зі змісту: 

   Секція 1. Сучасні проблеми євроінтеграції України в умовах глобальних викликів 

   Секція 2. Інноваційно-інвестиційний менеджмент та логістика в системі забезпечення економічної 

безпеки 

   Секція 3. Управління якістю і конкурентоспроможність підприємств, регіонів, країн. 

 

 

К 125797 
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    Прокопюк, Александер.  

    Регіональна політика структурної модернізації економіки України в умовах євроінтеграції [Текст] : 

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

регіональна економіка" / Александер Прокопюк ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. 

І. Долішнього НАН України". - Л., 2017. - 40 с. 

 

 

К 125491 

   327 
 

    Пугачова, Дар'я Володимирівна.  

    Зовнішня політика країн Скандинавії у сфері безпеки та оборони у постбіполярний період [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук :   "Політичні проблеми міжнародних систем та 

глобального розвитку" / Пугачова Дар'я Володимирівна ; МОН, Чорноморський держ. ун-т імені Петра 

Могили. - К., 2017. - 21 с. 

 

 

К 125822 

   34 
 

    Пухаленко, Владислава Павлівна.  

    Правове регулювання судового співробітництва в цивільних справах у Європейському Союзі 

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

Пухаленко Владислава Павлівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 20 с. 

 

 

 

Р 358566 

   339  

    

    Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-

економічні та соціальні чинники [Текст] : міжнародна науково-практична 

конференція, 23-24 вересня 2016 року / [відп. за вип. С. О. Якубовський] ; Одеський 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. світ. 

госп-ва і міжнар. екон. відносин. - О. : [ОНУ ім. І. І. Мечникова], 2016. - 180 с. : 

рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

                                   Секція 1. Економічна теорія та історія економічної думки 

                                   Секція 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 

                                   Секція 3. Економіка та управління національним господарством 

                                   Секція 4. Економіка та управління підприємствами 

                                   Секція 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 

                                   Секція 6. Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища 

                                   Секція 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика  

                                   Секція 8. Гроші. Фінанси і кредит 

                                   Секція 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 

 

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%D1%8E%D0%BA,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
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%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B5%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%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 
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   327 
 

    Рой, Аріна Тимурівна.  

    Проблема збереження культурної спадщини Латинської Америки у міжнародній співпраці країн 

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

проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Рой Аріна Тимурівна ; МОН України, КНУ імені 

Т. Шевченка. - К., 2017. - 20 с. 

 

 

 

Р 359241 

   004 
 

    Сазонець, Ольга Миколаївна.  

    Інституційне забезпечення послуг інформатизації: корпоративний та 

глобальний рівні [Текст] : монографія / О. М. Сазонець, Ю. А. Малашенко ; 

Національний ун-т водного госп-ва та природокористування. - [Рівне] : Волинські 

береги, 2016. - 228 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 191-217. 

 

В монографії проаналізовано розвиток інформаційних систем та систем захисту 

інтелектуальної власності в міжнародних відносинах, а також розглянуто науко 

метричні системи в контексті співробітництва України з ЄС. Розкрито 

закономірності базових тенденцій діяльності підприємств сфери послуг, а також визначено оцінку 

чутливості діяльності зазначених підприємств до умов інфраструктурно-інституційного забезпечення. 

Проведена оцінка, а також розглянуто інструменти вдосконалення інфраструктурно-інституційного 

забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств сфери послуг. 

 

 

Р 359270 

   338 
 

    Сідоров, Михайло Вадимович.  

    Україна на світовому ринку туристичних послуг: сучасний стан та 

перспективи розвитку [Текст] : монографія / М. В. Сідоров, О. Є. Юрченко, С. О. 

Юрченко ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. 

Каразіна], 2017. - 256 с. : граф., табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

   У монографії досліджено тенденції розвитку світового ринку туристичних 

послуг. Розглянуто теоретико-методичні основи вивчення економічної діяльності 

на світовому ринку туристичних послуг. Охарактеризовано особливості 

функціонування світового ринку туристичних послуг. Проведена структуризація 

туристичних послуг. 

  Виявлена специфіка розвитку міжнародного туризму в Україні, проаналізовані умови формування 

стратегічної пріоритетності сфери туризму в економіці України. Визначено стратегічні напрями економічної 

діяльності України на світовому ринку туристичних послуг та механізм їх реалізації. 
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    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socio-economic roblems of the 

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

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

    Вип. 5 (121). - Л., 2016. - 121 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Огієнко А. В. Пошук потенційних ділових партнерів на ринку країн Європейського Союзу при 

здійснені зовнішньоекономічної діяльності. – С. 44-47. 

   Прокіпчук Л. І. Система адміністрування митних платежів: теоретичні основи та інституційні засади 

розвитку. – С. 116-120. 

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%B9,%20%D0%90%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%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%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

щокварт. зб. / Національний ін-т стратегічних досліджень. - [К.] : НІСД. - (Серія 

"Економіка").       

   № 2 (43). - К., 2017. - 168 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 
    Шаров О. М. Місце України в глобальній економічній системі: потенціал та 

перспективи. – С. 4-19. 

Заголовки статті 

 Проблема стратегічного вибору 

 Питання цивілізаційного вибору 

 Глибока інтеграція 

 Геополітична приналежність: доля у власних руках 

 Статус регіональної морської держави 

 

 

К 125587 

   327 
 

    Тихоненко, Ірина Вікторівна.  

    Ісламська Республіка Пакистан у системі регіональної безпеки (1998-2016 рр.) [Текст] : автореф. дис. 

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

глобального розвитку" / Тихоненко Ірина Вікторівна ; МОН України, Чорноморський нац. ун-т імені П. 

Могили. - Миколаїв, 2017. - 20 с. 
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    Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в 

перспективному входженні України до ЄС [Текст] : [монографія] / [Нижник В. 

М., Мартинова Л. Б., Климчук А. О. та ін.] ; за наук. ред. Нижника В. М. - 

Хмельницький : [ХНУ], 2017. - 503 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. -  

Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Оцінено сутнісні характеристики забезпечення конкурентних переваг людського 

потенціалу при входженні України до ЄС. Проаналізовані процеси становлення та 

розвитку методології управління людським потенціалом, розроблено моделі та механізми управління 

підприємствами, проведено оцінку стану та факторів забезпечення розвитку ринку праці. 
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Ужгородський національний університет. 
    Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : збірник наук. праць. - [Ужгород] : [Вид-во 

УжНУ "Говерла"]. - (Серія Економіка). -  . 

   Вип. 2 (48). - Ужгород, 2016. - 386 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. Дод. 

тит. арк. англ. та рос. 

Зі змісту: 

   Григоренко І. В., Невеличко Т. П. Застосування системи аналізу  та управління митними ризиками при 

митному контролі напівфабрикатів та комплектуючих ювелірних виробів. – С. 79-82. 

У статті наведено основні поняття та характеристики системи аналізу та управління митними ризиками, 

визначено місце автоматизації даної системи та основних модулів її роботи. Проаналізовано основні 

принципи автоматизованої системи аналізу та управління ризиками в системі електронного митного 

оформлення. 

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%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
   Куцаб-Бонк К. К. Інституалізація транскордонних конвергентних процесів у контексті європейської 

інтеграції України. – С. 137-142. 

Розглянуто пріоритетні напрями транскордонного співробітництва України із сусідніми країнами-членами 

ЄС.  

 

 

 К 125588 

   327 
 

    Фесенко, Микола Васильович.  

    Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних політичних трансформацій [Текст] : 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Фесенко Микола Васильович ; МОН України, КНУ імені  

Т. Шевченка. - К., 2017. - 40 с. 

 

 

К 125930 

   34 
 

    Филь, Світлана Петрівна.  

    Правове регулювання захисту прав інтелектуальної власності у сфері митної діяльності в Україні 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; 

"Фін. право"; "Інформ. право" / Филь Світлана Петрівна ; Державний НДІ МВС України. - К., 2017. - 21 с. 

 

 

 

С 21455 

   339 
 

    Філіпенко, Антон Сергійович.  

    Міжнародні економічні відносини: політика [Текст] : підручник для студ. 

вищ. навч. закладів / А. С. Філіпенко ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. 

- [К.] : ВПЦ Київський ун-т, 2015. - 432 с. : граф., табл. - Предм.-імен. покажч.: с. 

421-428. - Бібліогр. у виносках. 

 

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти міжнародної економічної політики. 

Головну увагу приділено моделям і стратегіям міжнародної торговельної політики, 

політики міжнародних інвестицій, міграції робочої сили. Розкрито особливості 

вияву економічної політики на рівні фірми (ТНК), держави, регіональних інтеграційних об’єднань та на 

глобальному рівні. 

 

 

К 126514 

   34 
 

    Фоміна, Ліна Олександрівна.  

    Правове регулювання забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства 

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

Фоміна Ліна Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 21 с. 

 

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
 

К 126005 

   658 
 

    Аль-Газу Алі Ахмед Мохамед  

    Маркетингова стратегія виходу українських промислових підприємств на ринки країн Близького 

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

вами (за видами екон. діяльн.)" / Аль-Газу Алі Ахмед Мохамед ; МОН України, ДВНЗ "Донецький нац. техн. 

ун-т". - Покровськ, 2017. -24 с. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%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%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%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%A4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D1%96%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%90%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%90%D0%BB%D1%96%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%20%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4


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

Р 358854 

   005 
 

    Літовченко, Богдан Васильович.  

    Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі [Текст] : монографія / Б. 

В. Літовченко. - Д. : Ліра, 2017. - 268 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

розд. 

 

 

   Монографію присвячено розгляду розвитку менеджменту у контексті глобалізації 

світового соціуму. Досліджено вплив базисних інститутів менеджменту на процеси 

соціально-економічного розвитку. Особливу увагу приділено питанням 

стратегічного та міжнародного менеджменту, управлінню у кроскультурному середовищі, синергії 

глобалізації і моральної відповідальності менеджменту. Розглянуто дилему зміни парадигми менеджменту з 

огляду поглядів на соціально-технічну і органістичну природу сучасної організації. Висунуто гіпотезу щодо 

започаткування креативної школи менеджменту. 

 

 

 

 

Р 358441 

   37 
     

    Методичні рекомендації щодо розробки секторальної рамки кваліфікацій за 

напрямом "Менеджмент" [Текст] : колективна монографія / [О. М. Теліженко, К. 

І. Кириченко, В. О. Лук'янихін] ; за ред. О. М. Теліженка, К. І. Кириченка. - Суми : 

Університетська книга, 2015. - 93 с. - Бібліогр.: с. 85-92. 

 

 

У книгу увійшли матеріали, підготовлені в рамках міжнародного проекту 

«Східноєвропейська кваліфікаційна рамка за напрямами підготовки  «Інформатика» 

і «Менеджмент», програми Tempus-INARM  у співробітництві з університетами Німеччини, Італії, 

Словаччини, Австрії, Вірменії і Росії та України.  

 

 

К 125530 

   339 
 

    Суровцев, Олександр Олександрович.  

    Вплив соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій міжнародних компаній [Текст] : 

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

екон. відносини" / Суровцев Олександр Олександрович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 

19 с.    

 

 

 

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

Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій 

 
 

К 125954 

   339 

 

    Гридасова, Ганна Олександрівна.  

    Інформаційні транснаціональні корпорації у світовій політиці [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

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


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

 

 

К 125660 

   34 
 

    Кирилюк, Ольга Василівна.  

    Міжнародно-правове забезпечення розвитку глобального інформаційного суспільства [Текст] : 

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

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

 

 

К 125665 

   339 
 

    Когут, Мар'яна Володимирівна.  

    Міжнародний трансфер технологій як чинник економічного зростання [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. наук : спец. 08.00.2 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" / Когут 

Мар'яна Володимирівна ; МОН України, Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2017. - 20 с. 

 

 

 

 

Р 359087 

   339 
 

    Крахмальова, Ніна Анатоліївна.  

    Інвестиційний клімат і проблеми іноземного інвестування в Україні [Текст] : 

монографія / Крахмальова Н. А., Ліщук В. В. ; Київський нац. ун-т технологій та 

дизайну. - К. : [КНУТД], 2017. - 224 с. : рис. - Бібліогр.: с. 200-214.  

 

   У монографії розглянуто актуальні проблеми державного регулювання у сфері 

залучення  іноземного капіталу. Розкрито суть та значення  іноземного капіталу у 

соціально-економічних процесах країни, а також роль і значення держави у 

формуванні сприятливого  інвестиційного клімату.  Проаналізовано сучасний стан  надходження іноземного 

капіталу в Україну та встановлено ключові причини погіршення інвестиційного клімату і скорочення 

надходжень прямих іноземних інвестицій. Значна увага приділена напрямам  державної економічної 

політики забезпечення сприятливого інвестиційного клімату України. 

 

 

Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. 

Електронний бізнес, комерція. Світова організація торгівлі (СОТ). Світовий ринок товарів 

та послуг. Зони вільної торгівлі 
 

 

 

 

Р 358827 

   339 
 

    Довгань, Віктор.  

    Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та огляд торгової 

політики України [Текст] / Віктор Довгань. - Л. : ВД "Панорама", 2016. –  

320 с. : граф., табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

   Метою цього курсу є оцінка та аналіз механізму врегулювання суперечок СОТ. 

МВрС є головною опорою і головним досягненням в СОТ. Розвиток МВрС був 

тривалим і складним. Він розпочався з Генеральної угоди щодо тарифів і торгівлі(ГАТТ) і тепер він, як 

відомо, є більш розвиненим і більш прогресивним серед інших формальних механізмів врегулювання 

суперечок, оскільки містить не лише судову процедуру, а й дипломатичний спосіб врегулювання суперечки.  

МВрС слугує форумом для переговорів і консультацій між сторонами, оскільки основна мета МВрС СОТ 

врегулювати суперечку із взаємною вигодою для сторін. 

 

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%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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%D0%B3%D1%83%D1%82,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%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%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


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

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

   № 2 (43). - К., 2017. - 168 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 

   Власюк Т. О. Зовнішня торгівля енергоносіями як чинник безпеки України. – С. 113-119. 

У статті розглянуто проблематику залежності національної економіки від імпорту енергоносіїв, досліджено 

можливість зменшення енергозалежності економіки України за рахунок зростання їх внутрішнього 

виробництва та використання відновлюваних джерел енергії. 
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Ужгородський національний університет. 

    Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : збірник наук. праць. - Ужгород : [Вид-во УжНУ 

"Говерла"]. - (Серія Економіка). -   

   Вип. 1 (49), Т. 1. - Ужгород, 2017. - 413 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., 

англ. Дод. тит. арк. англ. та рос.  

 

Зі змісту: 

   Михайленко О. Г. Стандартизація як фактор розвитку міжнародної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією в сучасному суспільстві. – С. 26-32.  

 Формування цілей статті. На підставі аналізу стандартів, розроблених міжнародними інституціями, на 

діючих добровільних стандартів дослідити питання стандартизації як фактора розвитку міжнародної 

торгівлі сільськогосподарською  продукцією   в сучасному суспільстві. 
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    Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств, 

Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференція студ., асп. та молодих вчених (8 ; 2017 ; Дніпро).  
    VIII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

"Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств" [Текст] : 

тези доп., 23 березня 2017 р. / Ун-т імені Альфреда Нобеля, Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. - Д. : [Ун-т імені Альфреда Нобеля], 2017. - 292 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. -   

Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Батяженко О. Г. Конкурентне становище на ринку кондитерів України. –С. 12-13 

   Омельченко Н. В., Браїлко А. С. Експорт органічної продукції з країни до ЄС: проблеми та 

перспективи. – С. 147-149. 

   Сімаганов А. А. Сучасний стан і перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. – С. 177-178. 

   Шелемех А. В. Аналіз українського ринку   шоколадних виробів. – С.231-233. 

 

 

Розділ 5.   Світова валютна система і  міжнародні валютно-фінансові відносини 
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    Андріяш, Микола Михайлович.  

    Трансформація податкових систем східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі 

України, Грузії та Молдови) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Андріяш Микола Михайлович ; МОН України, КНУ 

імені Т. Шевченка. - К., 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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F%D1%88,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

    Теорія та практика світових фінансів [Текст] : підручник / С. Я. Боринець ; 

Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ Київський ун-т, 2016. - 432 

с. : табл. - Бібліогр.: с. 363-373. 

 

   Розглянуто сутність світових фінансів, розвиток і сучасний стан світової 

фінансової системи, діяльність світових ринків золота, валюти, цінних паперів, 

сучасні міжнародні кредитні відносини, систему міжнародного оподаткування, 

економічні передумови та наслідки інтеграції України в систему світових фінансів. 

   Значну увагу приділено висвітленню актуальних питань теорії світових фінансів у систематизованому 

вигляді відповідно до сучасної системи оцінок. Поряд із теоретичними питаннями узагальнено новітній 

практичний матеріал. Після кожного розділу подано контрольні запитання і завдання, у кінці підручника – 

тексти та глосарій. 
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    Колосова, Вікторія Павлівна.  

    Фінанси міжнародних інституцій в Україні [Текст] : монографія / В. П. 

Колосова ; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2016. - 504 с. : табл. - 

Бібліогр.: с. 412-452. 

 

   У монографії розкрито сутність фінансових ресурсів міжнародних інституцій в 

економічному розвитку країни. Розроблено інституційні засади щодо залучення 

фінансової допомоги міжнародних фінансових інституцій. Визначено стан 

розвитку співробітництва України з Міжнародним валютним фондом у межах 

кредитних програм та їх впливу на соціально-економічний розвиток країни. 
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    Сидоров, Вадим Игоревич.  

    Исламская финансовая система [Текст] : монография / В. И. Сидоров, Салах 

Гасим, Н. С. Гайдей ; Харьковский нац. ун-т имени В. Н. Каразина. - Х. : [ХНУ 

имени В. Н. Каразина], 2017. - 420 с. : рис. - Библиогр. в конце разд. 

 

   В монографии рассмотрены особенности становления, развития и 

функционирования исламской финансовой системы. Значительное внимание 

уделено вопросам имплементации исламских финансовых принципов в 

национальных системах мировой экономики, а также глобальным перспективам развития исламской 

финансовой индустрии. 
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Ужгородський національний університет. 
    Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : збірник наук. праць. - [Ужгород] : [Вид-во 

УжНУ "Говерла"]. - (Серія Економіка). -  . 

   Вип. 2 (48). - Ужгород, 2016. - 386 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. Дод. 

тит. арк. англ. та 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%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%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%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%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%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


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

Зі змісту: 

   Стеблянко І. О. Динамізація та структуризація прямих іноземних інвестицій у національній 

економіці. – С. 103-109. 

Визначено позицію національної економіки у світових інвестиційних рейтингах. Проаналізовано динаміку 

прямих іноземних інвестицій в Україну протягом 1994-2015 років. Проаналізовано структуру вкладень 

іноземних інвесторів у розрізі країн походження інвестицій, видів економічної діяльності та регіонів 

України. Розроблено заходи з динамізації та структуризації розвитку процесів іноземного інвестування та 

покращення інвестиційної привабливості національної економіки. 
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    Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи [Текст] : 

міжнародна наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, Київ, 25 січня 2017 року / С. В. Глущенко ;  

Ф-т екон наук, Каф. фінансів, Лабораторія фін.-екон. досліджень, Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". –  

К. : [НаУКМА], 2017. - 130 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Кустовінова А. О. Електронні гроші в Україні. – С. 65-66. 

   Насаченко М. Ю. Проблема низьких надходжень від прямих іноземних інвестицій в Україні. – С. 80-

82. 

   Токарчук Т. В. Оцінювання зовнішніх дисбалансів української економіки. – С. 111-113. 

 

 

  

 

 


