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    33 

 

    Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", наук. конф. 

професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського торг.-екон. ун-ту (2017 ; Львів).  

    Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів Львівського 

торговельно-економічного університету "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах 

євроінтеграції", Львів, 11-12 травня 2017 року [Текст] : [збірник] / [редкол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., 

Семак Б. Б. та ін. ; відп. за вип. Семак Б. Б.]. - Л. : [Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту], 2017. - 440 с. : іл., табл. - 

Бібліогр. наприкінці ст. 

Зі змісту: 

Секція «Проблеми зовнішньоекономічної політики розвитку України та її регіонів у контексті 

економічної глобалізації». – С. 129-154. 

Секція «Митне та технічне регулювання в контексті експертизи та безпечності товарів. – С. 408-418. 
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    Актуальні проблеми правознавства [Текст] : зб. наук. пр. / Тернопільський нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т. - 

Т. : ТНЕУ. -    Вип. 3 (7). - Т., 2016. - 104 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Грубінко А. Роль Великої Британії у формуванні механізмів європейської політичної інтеграції у 40-80 

рр.  XX ст.: історико-правові аспекти. – С. 5-10. 

Вербіцька М. Транскордонне банкрутство за законодавством України. – С. 45-49. 

Длугопольська Т. Історія розвитку законодавства про соціальний захист населення: міжнародний 

аспект. – С. 38-63. 
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    Андрійченко, Юлія Валеріївна.  

    Динаміка гендерних змін в іспаномовних картинах світу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

д-ра філол. наук : спец. 10.02.05 "Романські мови" / Андрійченко Юлія Валеріївна ; МОН України, КНУ 

імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 31 с.  
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   34 
 

    Андрущенко, Катерина Анатоліївна.  

    Правова природа концепції "margin of appreciation" [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Андрущенко Катерина Анатоліївна ; МОН України, 

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

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%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 
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    Бенч, Назар Володимирович.  

    Міжнародно-правове співробітництво України та Європейського Союзу в кримінальних справах у 

сфері свободи, безпеки та юстиції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Бенч Назар Володимирович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - 

К., 2017. - 19 с.  
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   31 
 

    Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики держави [Текст] : кол. 

монографія / [Пірен М. І., Мандрик М. В., Кармалюк С. П. та ін. ; за наук. ред. М. І. 

Пірен, М. В. Мандрик] ; Буковинський державний фінансово-економічний 

університет. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 395 с. : граф. - Бібліогр. наприкінці розд. - 

Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

У колективній монографії проаналізовано геополітичний вимір соціальної політики в 

сучасній Україні. Йдеться про історичні, економічні, правові, педагогічно-

психологічні чинники, які визначають основний курс соціальної політики, її наповнення, напрямки 

реформування. Розглянуто основні аспекти ювенології як науки про політику стосовно молодого покоління. 

Розкрито проблему формування нової генерації еліти через систему органів студентського самоврядування 

на кшталт досвіду аналогічних, що діють в країнах Європейського Союзу. Показано еволюцію нормативно-

правової бази впровадження молодіжної політики в Україні, її основні переваги та недоліки у контексті 

європейських стандартів.  
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    Грицун, Ольга Олександрівна.  

    Міжнародно-правове забезпечення міжнародної інформаційної безпеки [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Грицун Ольга 

Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 20 с.  
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    Давидова, Наталія Олександрівна.  

    Проблеми цивільно-правового регулювання відносин у сфері освіти в Україні і США [Текст] : 

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

процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / Давидова Наталія Олександрівна ; МОН України, 

КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 33 с.  
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    Данильченко, Тетяна Станіславівна.  

    Межі правотворчості міжнародних організацій у сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Данильченко Тетяна 

Станіславівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2017. - 20 с.  
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    Економіка зарубіжних країн [Текст] : підручник для студ., які навч. за спец. 

"Економіка" / [С. В. Войтко, О. А. Гавриш, О. М. Згуровський, С. В. Нараєвський] ; 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний Інститут ім. 

Ігоря Сікорського". - К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, [Політехніка], 2017. - 400 с. : 

граф., табл. - Бібліогр.: с. 394-398. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%87,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%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%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%83%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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   Описано особливості функціонування світової економічної системи. Наведено підходи до класифікації 

країн. Оцінено економічний потенціал окремих держав. Висвітлено тенденції розвитку світової економіки 

на сучасному етапі. Надано розгорнуту характеристику країн Європи, Азії та Тихоокеанського регіону, 

Австралії, країн Північної та Південної Америки. Здійснено порівняння інтеграційних процесів у різних 

регіонах. Описано демографічну ситуацію та регіональні особливості країн світу. 
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    Євро-азіатська інтеграція у сфері науки та студентського самоврядування в 

університетах [Текст] = Euro-Asian Integration in Science and Student Municipality in 

the Universities : матеріали [міжнар. наук.-техн.] конф., 13-15 червня 2017 року / Нац. 

ун-т кораблебудування імені адмірала Макарова, Yancheng Acad. of Industry 

Technologies, International Academy of Marine Science, Technology and Innovations, 

Academy of Science of Shipbuilding of Ukraine. - Миколаїв : НУК, 2017. - 180 с. : іл., 

табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., кит. 

 

   У збірнику наведені кращі матеріали низки міжнародних науково-технічних конференцій, що проводилися 

Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова спільно з рядом вищих навчальних 

закладів Китайської народної республіки. 
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    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. - (Eoropean 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. 

 
 

С 21568 

   339 
 

    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of 

economic development : зб. наук. пр. / Університет імені Альфреда Нобеля. - Д. : [ТОВ 

"Роял Принт"]. –  

    Вип. 2 [21]. - Д., 2016. - 144 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

   Програмні цілі – висвітлення результатів новітніх досліджень та актуальних 

досягнень у галузі економічної науки і підприємництва на шляху реалізації 

європейського вибору України. 
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    Кисельова, Олена Іванівна.  

    Співвідношення міжнародного, державного та договірного регулювання трудових відносин [Текст] : 

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

забезпечення" / Кисельова Олена Іванівна ; МОН, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2017. –  

40 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%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

    Забезпечення трудових прав державних службовців в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Трудове право", "Право соціального забезпечення" / 

Кобаль Михайло Іванович ; МОН, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2017. - 20 с.  
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    Козак, Людмила Степанівна.  

    Міжнародна економічна безпека [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закладів / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; Національний транспортний ун-т. - К. : НТУ, 

2016. - 211 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці тем.  

 

   В основу посібника покладено програму навчальної дисципліни «Міжнародна 

економічна безпека», за якою автори працюють  зі студентами спеціальності 

«Економіка» Національного транспортного університету. Головна увага приділяється 

висвітленню закономірностей, основних складових, змісту та форм динаміки міжнародної економічної 

безпеки як інтегральної характеристики сучасної економічної системи. 
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    Козак, Людмила Степанівна.  

    Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закладів / Л. С. Козак, О. В. Федорук ; Національний транспортний ун-т. - К. : 

НТУ, 2016. - 211 с. : портр. - Бібліогр.: с. 202-210. 

 

   В основу посібника покладено програму навчальної дисципліни «Міжнародні 

стратегії економічного розвитку», за якою автори працюють зі студентами 

спеціальності «Економіка» Національного транспортного університету. Головна увага приділяється 

висвітленню методології формування та реалізації сучасних стратегій розвитку окремих країн, міжнародних 

організацій, регіональних утворень в умовах глобалізації. 
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    Конрад, Юлія В’ячеславівна.  

    Інтеграція національних підприємств у міжнародні виробничі мережі [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Конрад Юлія 

В’ячеславівна ; МОН України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - К., 2017. - 24 с.    
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    Кострубіцька, Аліна Володимирівна.  

    Особливості державного регулювання діяльності засобів масової комунікації у Європейському 

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

державного управління" / Кострубіцька Аліна Володимирівна ; Національна акад. держ. упр. при 

Президентові України. - 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=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%B7%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%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%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%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


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

    Соціально-економічна ефективність транскордонного співробітництва України в умовах 

європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світове господарство і міжнародні економічні відносини" / Маркович Віталій Володимирович ; МОН 

України, Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2017. - 20 с.  
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   331 
 

    Мартинова, Лілія Борисівна.  

    Конкурентоспроможність людського потенціалу за умов євроінтеграції [Текст] 

: [монографія] / Мартинова Л. Б. - Хмельницький : [ХНУ], 2016. - 336 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 284-299. 

 

   Досліджені теоретико-концептуальні засади та методологічні основи формування і 

підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу України в розвитку євро 

інтеграційних процесів. Розроблено реалізаційні механізми підвищення рівня 

конкурентоспроможності людського потенціалу в активізації інтеграції України до ЄС. Запропонована 

комплексна система ринкового  та індикативного управління підвищенням    конкурентоспроможності 

людського потенціалу відповідно до вимог ЄС. 
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    Мельник, Тетяна Миколаївна.  

    Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : 

підручник / Т. М. Мельник, Н. О. Іксарова ; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. : 

[КНТЕУ], 2016. - 656 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 443-455. - Авт. на обкл. не зазнач. 

 

   Висвітлено сутність та еволюцію підходів до управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства. Розкрито особливості формування 

конкурентних переваг на мікро-, мезо- та макрорівнях. Розглянуто сучасні моделі управління міжнародною 

конкурентоспроможністю національних економік. Виокремлено галузеві та секторальні  детермінанти 

міжнародної конкурентоспроможності, узагальнено засади формування конкурентоспроможності регіонів, 

визначено роль кластерів у процесі забезпечення конкурентоспроможності підприємств і регіонів. 
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Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 

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

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

   Вип. 2 (7) , грудень 2016. - Миколаїв, 2016. - 108 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. 

укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 
Розділ 3. Міжнародна економічна діяльність України: проблеми і тенденції розвитку 

Гнатенко Є., Ігнатьєва Я. Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості у 

вітчизняній і міжнародній практиці. – С. 67-72. 

Іртищева І., Романчук Ю. Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. 

– С. 73-77. 

Кіщак І., Матвієнко А. Транскордонне співробітництво України як перспективний чинник розвитку її 

економіки. – С. 78-82. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%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%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
К 126726 

   34 
 

    Михайлюк, Галина Олегівна.  

    Модернізація цивільно-правового регулювання комерційних позначень в Європейському Союзі та 

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

і цивільний процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / Михайлюк Галина Олегівна ; Нац. 

акад. правових наук України, НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака. - К., 2017. - 

33 с.  
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    Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та 

перспективи [Текст] : монографія / [Білик Р. С., Бочі А. К., Гаврилюк О. В.  

та ін. ; за заг. ред. В. Є. Лошенюка] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. –  

Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 176 с. : граф., табл. - Бібліогр.  

наприкінці ст. 

 

 

   Колективна монографія, присвячена дослідженню й аналізу особливостей та 

ефективності здійснення міжнародного економічного співробітництва України, 

визначенню напрямів і чинників його розширення та розбудови, є результатом комплексних наукових 

досліджень і доробком у цій пріоритетній сфері міжнародної економіки, присвячена інтеграційним 

пріоритетам України в контексті  світових трансформаційних процесів, міжнародним інноваційним 

програмам в розрізі Україна – ЄС. 
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    Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах 

бігравітаційних процесів [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 

травня 2017 р., Хмельницький / Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький : [ХНУ], 

[2017]. - 129 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  

 

   На конференції були розглянуті актуальні проблеми міжнародних відносин в 

умовах сучасних процесів глобалізації та політичної нестабільності; місце України в 

контексті протистояння та співробітництва держав Центрально-Східної Європи; 

закономірності розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин, а також питання 

туризму в аспекті їх регіонального співробітництва. 

 

 

С 21569 

   327 
     

    Міжнародні системи і глобальний розвиток [Текст] : підручник / [В. А. 

Манжола, О. А. Коппель, М. Г. Капітоненко та ін. ; за ред. Л. В. Губерського, В. А. 

Манжоли] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-

т", 2008. - 607 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   Досліджено міжнародні системи, їх структуру і функції, історичні форми та 

сучасний постбіополярний устрій. Розглянуто основні тенденції глобального 

розвитку, світової політики та взаємодії цивілізацій. 

 

Зі змісту: 

                                      Розділ 13. Економічна глобалізація 

                                                  13.1. Суть економічної глобалізації 

                                                  13.2. Основні етапи й історичні типи економічної глобалізації 

                                                  13.3. Міжнародна торгівля та глобальні ринки 

                                                  13.4. Глобальна архітектура світової фінансової системи. 

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%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

    Правовий статус фіскальних органів України та держав-членів 

Європейського Союзу [Текст] : монографія / О. Д. Олійник, Д. Г. Мулявка ; 

Державна фіскальна служба України, Нац. ун-т ДПС України. - Ірпінь : [Вид-во ун-ту 

ДПС України], 2016. - 198 с. - (Серія "Податкова та митна справа в Україні" ; т. 49). - 

Бібліогр.: с. 154-170.  

 

   Монографія присвячена комплексному дослідженню правового статусу фіскальних 

органів України та держав-членів Європейського Союзу і формування на цій основі 

пропозицій, які можуть бути використані для удосконалення існуючої моделі фіскальної служби України з 

метою запровадження  європейських стандартів та кращих європейських практик в її діяльності. 
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    Панчак-Бялоблоцка, Надія Василівна.  

    Порівняльний аналіз урядів меншості у європейських парламентських демократіях [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра політичних наук : спец. 23.00.02 "Політичні інститути та процеси" / 

Панчак-Бялоблоцка Надія Василівна ; МОН України, Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2017. - 39 с.  
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    Патлашинська, Ірина Вікторівна.  

    Інституціоналізація міжнародної миротворчої діяльності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

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

Патлашинська Ірина Вікторівна ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича МОН 

України. - Чернівці, 2017. - 22 с.  
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    Пікула, Микола Миколайович.  

    Формування європейської політичної свідомості в ЄС та Україні: комунікаційні виміри [Текст] : 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Пікула Микола Миколайович ; МОН України, Чернівецький 

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

    Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу [Текст] : автореф. 

дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пономаренко 

Наталя Григорівна ; Київський ун-т імені Б. Грінченка. - К., 2017. - 20 с.  

 

 

К 126167 

   34 
 

    Приходько, Анна Володимирівна.  

    Стандарти ООН стосовно прав корінних народів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Приходько Анна Володимирівна ; МОН України, 

Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 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%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8F%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA-%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B8%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

К 127191 

   34 
 

    Простибоженко, Олег Сергійович.  

    Гармонізація законодавства України із законодавством держав-членів Європейського Союзу щодо 

правового режиму спільності майна подружжя [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес", "Сімейне право", "Міжнародне приватне право" / 

Простибоженко Олег Сергійович ; НАПрН України, НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. 

Г. Бурчака. - К., 2017. - 21 с.  

 

 

Р 359520 

   32 
     

    Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті євроінтеграції [Текст] = Public Policy and 

Social Changes in Ukraine in the Context of European Integration : монографія / [С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. 

В. Рейтерович та ін.] ; за заг. ред. С. О. Телешуна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. 

політ. аналітики і прогнозування. - К. : [НАДУ], 2017. - 248 с. - Бібліогр.: с. 224-245 та у виносках. - Авт. 

зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   У монографії досліджено теоретико-методологічні та практичні питання сутності, змісту, вироблення та 

реалізації публічної політики в Україні, проаналізовано імплементацію Угоди між Україною та ЄС як 

процес упровадження європейських стандартів вироблення політики держави, визначено напрями 

реформування вітчизняної системи публічного управління в контексті євроінтеграції тощо. 

 

 

Р 359167 

    91     

 

    Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, 

асп. та молодих науковців, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. / [гол. ред. колегії Л. М. Нємець] ; Харківський 

нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ун-т Орадя (Румунія) [та ін.]. - Х. 

: [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2017. - 287 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Павленко Л. А. Сучасні тенденції міграційних процесів в Європейському Союзі. – С. 168-171. 

Ханова Е. В., Гавриленко А. В. Миграционные процессы в США: современное состояние и предпосылки. 

– С. 180-185.  

 

 

 

Р 359873 

   339 
 

    Резнікова, Наталія Володимирівна.  

    Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних 

відносин [Текст] : [навч. посіб.] / Наталія Резнікова. - К. : [Консультант], 2017. - 540 

с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 457-481.  

 

   Навчальний посібник присвячений виявленню та аналізу глобальних залежностей 

на міжнародному, регіональному і національному рівнях; узагальненню викликів, що 

як породжуються, так й опосередковано проявляються в царині світового 

господарства, що дозволяє формувати альтернативні шляхи мінімізації глобальних проблем. Опанування 

матеріалу навчального посібника сприятиме набуттю навичок до комплексного вивчення, аналізу та 

узагальнення сучасних напрямків розвитку глобалістики в теоретичному і практичному аспектах з 

виокремленням актуальних проблем сучасності. 

 

 

 

 

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%81%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

 

Р 359974 

   34 
     

    Роль громадянського суспільства у формуванні державної 

етнонаціональної політики єдності у багатонаціональному Закарпатті: 

конституційно-правовий аспект [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 

18-19 травня 2017 року, м. Ужгород, Закарпатська обл., Україна / Відділ 

національностей та релігій Закарпатської облдержадмін., Кафедра 

конституційного права та порівняльного правознавства юрид. ф-ту, ДВНЗ 

"Ужгородський нац. ун-т" Центр культур нац. меншин Закарпаття. - Ужгород : 

[РІК-У], 2017. - 240 с. - Бібліогр. наприкінці ст.   

 

   У збірнику представлено матеріали доповідей, виступів та повідомлень учасників міжнародної науково-

практичної конференції   «Роль громадянського суспільства у формуванні державної етнонаціональної 

політики єдності у багатонаціональному Закарпатті: конституційно-правовий аспект». 

   Зроблено аналіз тенденцій і подальших перспектив розвитку етнонаціональних процесів у контексті 

реалізації чинних нормативно-правових актів України, які регулюють міжнаціональні та державно-

громадські відносини. 

 

 

К 126176 

   34 
 

    Роман, В'ячеслав Ференцович.  

    Механізми державного управління процесами децентралізації влади: досвід країн ЄС для України 

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

упр." / Роман В'ячеслав Ференцович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львівський 

регіональний ін-т держ. упр. - Л., 2017. - 20 с. 

 

 

К 127492 

   327 

 

    Семчишин, Світлана Іванівна.  

    Суверенітет в теорії та практиці сучасних міжнародних відносин [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

розвитку" / Семчишин Світлана Іванівна ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - 

Чернівці, 2017. - 19 с. 

 

 

 

 

Р 359895 

   339 
 

    Сіденко, В.  

    Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України [Текст] 

: аналітична доповідь / [керівник проекту В. Сіденко]. - К. : [Заповіт], 2017. - 182 с. : 

граф., рис., табл. - (Бібліотека Центру Разумкова). - . - Бібліогр. у виносках. - 

Керівник проекту зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Мегатренди структурних змін у світовій економіці та Україна 

Розділ 2. Провідні фактори сучасних структурних змін: наука, освіта та інновації 

Розділ 3. Кардинальні технологічні зміни в рамках четвертої промислової революції – виклики для 

національної економіки України 

Висновки та рекомендації 

Додатки 

 

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,%20%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.


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

    Українсько-канадські торговельно-економічні відносини як геоекономічний вектор 

зовнішньоекономічної стратегії України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Сідоров Михайло Вадимович ; МОН 

України, Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2017. - 22 с.  
 

 

К 126307 

   64 
 

    Скорина, Тарас Миколайович.  

    Прогнозування міжнародної конкурентоспроможності готельних підприємств [Текст] : автореф. дис. 

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

Скорина Тарас Миколайович ; МОН України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. - 

Рівне, 2017. - 20 с.  

 

 

Р 359754 

   331 
 

    Стаканов, Роман Дмитрович.  

    Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції [Текст] : 

монографія / Стаканов Роман Дмитрович ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-

т міжнар. відносин. - 2-е вид., доповн. та переробл. - Ужгород : [ФОП "Сабов А. М."], 

2017. - 551 с. : табл. - Бібліогр.: с. 463-518.  

 

   У науковій монографії вперше проведено комплексне  дослідження регіонального 

регулювання міжнародної трудової міграції в умовах формування глобального ринку 

праці. У книзі розглянуто теоретичні та практичні аспекти глобального, регіонального та національного 

регулювання міжнародної трудової міграції, визначено роль глобального ринку праці у розвитку 

міжнародних економічних відносин,  а також проаналізовано еволюцію міграційної політики ключових 

регіональних інтеграційних об’єднань Європи, Азії та Америки.  
 

 

К 126887 
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    Стрижакова, Анастасія Юріївна.  

    Механізми державного управління розвитком транскордонного співробітництва між Україною та 

країнами Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Стрижакова Анастасія Юріївна ; МОН України, Донецький держ. 

ун-т упр. - Маріуполь, 2017. - 21 с.  
 

 

К 127038 

   34 
 

    Стрілько, Валентина Юріївна.  

    Нотаріальні правовідносини в сучасному міжнародному приватному праві України [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний 

процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / Стрілько Валентина Юріївна ; МОН України, 

КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2017. - 21 с.  
 

К 127040 

   37 
 

    Тригуб, Ілона Іванівна.  

    Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тригуб Ілона Іванівна 

; Київський ун-т імені Б. Грінченка. - К., 2017. - 22 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%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
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%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%A1%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%B1,%20%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

К 127098 

    9 
 

    Удовік, Віолетта Володимирівна.  

    Японсько-українські відносини (1991-2016 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія" / Удовік Віолетта Володимирівна ; МОН, Одеський нац. ун-т імені 

І. І. Мечникова. - О., 2017. - 19 с.  

 

 

 

К 126346 

   327 
 

    Хорошенюк, Семен Іванович.  

    Співробітництво України та країн Балтії в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : автореф. 

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

та глобального розвитку" / Хорошенюк Семен Іванович ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. 

Федьковича. - Чернівці, 2017. - 20 с.  

 

 

 

К 127600 

   34 
 

    Ярова, Анастасія Олександрівна.  

    Міжнародно-правові аспекти відповідальності за забруднення морського середовища в результаті 

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

"Міжнародне право" / Ярова Анастасія Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. 

Корецького. - К., 2017. - 27 с.  

 

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
 

 

К 127484 

   34 
 

    Паніна, Юлія Сергіївна.  

    Правове регулювання договору франчайзингу в Європейському Союзі 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" / Паніна Юлія Сергіївна ; Івано-Франківський ун-т права 

імені Короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ, 2017. - 17 с.  

 

 

 

 

Р 358895 

   339 
 

    Савич, Олександр Петрович.  

    Управління маркетинговою діяльністю автовиробників на світовому ринку 
[Текст] : монографія / О. П. Савич ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима 

Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2017. - 245 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 237-244.  

 

У монографії досліджено використання маркетингових інструментаріїв, визначено 

вплив сучасних вимог до методології та методів ведення маркетингової діяльності на 

глобальному автомобільному ринку, які формуються під впливом інформатизації суспільства, зміни смаків 

споживачів і доцільності довготермінових відносин між суб’єктами ринку, необхідністю прискорення 

транзакцій. 

 

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%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA,%20%D0%92%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%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%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0,%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=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

 

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

Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій 

 
 

 

Р 359543 

    35 
     

    Міжнародна інформаційна безпека: теорія і практика [Текст] : підручник для 

студ. ВНЗ, які навч. за напрямом підготов. "Міжнародні відносини" та "Міжнародна 

інформація" / Є. Макаренко, М. Рижков, М. Ожеван [та ін.] ; Ін-т міжнародних 

відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр вільної преси, 

2016. - 418 с. - (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). - Бібліогр.: с. 394-

416. - Парал. тит. арк. англ. Авт. на обкл. не зазнач. 

 

   Підручник присвячено теоретичним та прикладним дослідженням міжнародної інформаційної та 

кібербезпеки як складової міжнародної системи підтримання миру і стабільності. У підручнику подано 

тлумачення основних понять міжнародної інформаційної безпеки, охарактеризовано сучасні теорії 

інформаційної безпеки та інформаційного протиборства, розглянуто класифікацію інформаційних та 

кіберзагроз для системи міжнародної безпеки, проаналізовано стратегії і практику міжнародних організацій 

та національних держав у сфері інформаційної безпеки, представлено правові засади міжнародної 

інформаційної безпеки. 

 

 

 

С 21596 

   001 
 

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

НАН України. - К. : Академперіодика, 2008 - . 

   Вип. 14. - К., 2017. - 134 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Загальні питання діяльності наукового журналу 

Розділ 2. Правові аспекти видавничої діяльності 

Розділ 3. Організація наукового періодичного видання в НАН України 

                                       Розділ 4. Сучасні електронні ресурси та розвиток наукової періодики 

                                       Розділ 5. Інформаційні повідомлення. 

 

К 127431 

   327 
 

    Прохоров, Микола Георгійович.  

    Роль міжнародних організацій у формуванні ЗМІ як фактора розвитку громадянського суспільства 

Республіки Польща [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 

"Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Прохоров Микола Георгійович ; МОН 

України, Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2017. - 21 с.  

 

 

 

Р 359586 

   339 
     

    Транснаціональні корпорації [Текст] : навч. посіб. / Войтко С. В., Гавриш О. А., 

Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є. ; Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний Інститут ім. Ігоря Сікорського". - К. : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, [Політехніка], 2017. - 208 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 180-182.  

 

   Розкрито передумови виникнення та засади функціонування транснаціональних 

корпорацій. Наведено класифікацію, типи, структури корпоративних об’єднань та 

розглянуто циклічність їхнього розвитку. Описано особливості оцінювання глобального ринкового 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
середовища. Розглянуто процес  управління та проаналізовано фінансову діяльність транснаціональних 

корпорацій. Наведено галузеві та регіональні особливості діяльності транснаціональних корпорацій у 

промисловій сфері та сфері послуг. Окреслено складові успішної зовнішньо-економічної діяльності 

корпоративних структур. Охарактеризовано взаємодію транснаціональних корпорацій і національних 

економік. 

 

 

Р 358894 

   339 
 

    Федірко, Олександр Анатолійович.  

    Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС [Текст] : 

монографія / О. А. Федірко ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима 

Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2017. - 529 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 479-529 та у 

виносках.  

 

У монографії обґрунтовано методологічні засади та еволюцію сучасної парадигми 

локалізації інноваційного розвитку. Досліджено передумови, тенденції та механізми 

локалізації інноваційної бізнес-діяльності у Європейському Союзі. На основі емпіричного аналізу 

інноваційних систем держав-учасниць ЄС синтезовано типові моделі національної інноваційної політики та 

ідентифіковано переваги їх імплементації на регіональному і локальному рівнях. 
 

 

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

організація торгівлі (СОТ). Світовий ринок товарів та послуг. Зони вільної торгівлі 
 

 

К 126252 

   35 
 

    Алєксєєва, Яна Валеріївна.  

    Продовольча безпека України у режимі вільної торгівлі з ЄС: державний механізм забезпечення 

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

"Механізми держ. упр." / Алєксєєва Яна Валеріївна ; МОН України, Івано-Франківський нац. техн. ун-т 

нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2017. - 20 с.  

 

 

К 126258 

   339 
 

    Башук, Вікторія Вікторівна.  

    Формування світового ринку генетично модифікованих продуктів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Башук Вікторія Вікторівна ; МОН України, Львівський нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2017. - 20 с.  

 
 

Р 358935 

   338 
 

    Горіна, Ганна Олександрівна.  

    Ринок туристичних послуг: управління розвитком в умовах просторової 

поляризації [Текст] : монографія / Г. О. Горіна ; Донецький національний 

університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Кривий Ріг : 

Видавець ФОП Чернявський Д. О., 2016. - 306 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 237-266. 

- Авт. на обкл. не зазнач. 

 

   Монографію присвячено актуальним проблемам управління розвитком ринку 

туристичних послуг в умовах просторової поляризації. В роботі поглиблено 

теоретико-методологічні засади функціонування ринку туристичних послуг, досліджено ґенезу просторової 

поляризації як конструктивної детермінанти його розвитку, здійснено аналіз сучасного стану та перспектив 

розвитку світового та національного ринків туристичних послуг, запропоновано концептуальне та 

стратегічне забезпечення управління національним ринком туристичних послуг в умовах просторової 

поляризації та поглиблення інтеграційних процесів. 

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%A4%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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%90%D0%BB%D1%94%D0%BA%D1%81%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AF%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA,%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%93%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    Григорова-Беренда, Лариса Іванівна.  

    Теорія і практика зовнішньої торгівлі [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Григорова-

Беренда, М. В. Шуба ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - 

Х. : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2016. - 135 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 93-95.  

 

   У навчальному посібнику викладено основи торгівельної справи, основні поняття, 

методи, види і форми міжнародної та зовнішньої торгівлі; охарактеризовано окремі 

світові ринки товарів і послуг; розкрито механізми державного регулювання зовнішньої торгівлі та 

особливості міжнародної торгової політики. 

 

К 127409 

   35 
 

    Гужва, Ігор Юрійович.  

    Державне регулювання зовнішньоторговельної сфери національної економіки [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Гужва Ігор 

Юрійович ; ВНЗ "Національна акад. упр.". - К., 2017. - 42 с.  

 

К 126874 

   339 
 

    Думікян, Мікаел Мгерович.  

    Транснаціоналізація світового ринку телекомунікаційних послуг [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

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

Мікаел Мгерович ; МОН України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - К., 2017. - 21 с.  

 

К 127516 
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    Коваленко, Катерина Сергіївна.  

    Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньоекономічній діяльності [Текст] : автореф. 

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

діяльн.)" / Коваленко Катерина Сергіївна ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2017. –  

21 с.  
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    Трофимчук, Анна Павлівна.  

    Зовнішньоторговельне співробітництво України з країнами Східної Азії в умовах глобалізації 

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

міжнародні економічні відносини" / Трофимчук Анна Павлівна ; МОН України, Львівський нац. ун-т  

імені І. Франка. - Л., 2017. - 20 с.  
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    Чужиков, Андрій Вікторович.  

    Поліструктурна динаміка глобалізованого медіаринку ЄС. Як нормалізується 

телепродукт у європейській економіці? [Текст] : монографія / Андрій Чужиков ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - 1-е вид. - К. : КНЕУ, 

2016. - 144 с. : табл. - Бібліогр.: с. 118-137.  

 

 

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%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%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%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%AE%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%94%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%8F%D0%BD,%20%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BB%20%D0%9C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
   У монографії досліджуються особливості становлення глобального медіаринку. Виявлено характер 

сучасної методології, структуру медіапарадигми, еволюцію медіа ринків і динамізацію руху медіапродуктів. 

Значну увагу приділено розвитку європейського телевізійного ринку, його сегментації та обґрунтуванню 

моделей комерціалізації створюваних у країнах ЄС телепродуктів.  Сформовано  концептуальні елементи 

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

іноземних телекомпаній, селектування глобальних моделей просування вітчизняних телепродуктів і 

системну кластеризацію європейського телепродукту. 
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    Юрченко, Світлана Олексіївна.  

    Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Туризмознавство", 

"Міжнародні економічні відносини" / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко ; Харк. нац.  

ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2016. - 328 с. : граф., табл. - 

Бібліогр. у виносках. -  Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. 

Каразіна], 2016. - 328 с. : граф., табл. - Бібліогр. у виносках.  

 

   У навчальному посібнику розглядається економічний та соціокультурний феномен, 

охарактеризовано етапи становлення сучасних форм розвитку міжнародного туризму, міжнародні 

туристичні організації, міжнародне туристичне право, статистика міжнародного туризму, сутність та 

класифікаційні ознаки міжнародного туристичного ринку, сучасний стан і глобальні тенденції в розвитку 

ринку туристичних послуг, стан України на ринку міжнародного туризму. 

 

 

Розділ 5.   Світова валютна система і  міжнародні валютно-фінансові відносини 
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    Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України [Текст] : 

[монографія] / [Т. П. Богдан, О. М. Шаров,О. О. Сльозко та ін.] ; за ред. Т. П. Богдан ; 

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

економіки та прогнозування НАН України"], 2017. - 356 с. : табл. - Бібліогр. у 

виносках. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   Запропоновано методичні засади ідентифікації та оцінки впливу глобальних 

фінансів на валютно-фінансову систему України, отримано кількісні оцінки залежностей від глобальних 

чинників  показників експортної виручки, вартості та обсягу залучення зовнішніх фінансових ресурсів, 

динамізму розвитку національного фондового ринку, темпів інвестиційної діяльності та зміни РЕОК гривні. 

Ідентифіковано канали впливу динамічних змін світової валютної системи на національну та виявлено 

механізм впливу надмірного боргового навантаження у розвинених країнах на стан міжнародних фінансів; 

розроблено науково-практичні пропозиції щодо управління ризиками державного боргу  України. Подано 

оцінку здобутків та проблемних сфер двостороннього співробітництва України і Китаю, а також  

співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями. Розроблено концептуальні засади валютної 

політики України, а також пропозиції щодо вдосконалення форм, методів та інструментів співпраці з Китаєм 

у фінансово-економічні сфері. 
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    Зайцева, Іраїда Юріївна.  

    Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Зайцева ; Українська держ. акад. 

залізничного транспорту. - Х. : [УкрДАЗТ], 2015. - 313 с. : табл. - Бібліогр.: с. 298-303. 

 

   Навчальний посібник дає змогу ознайомитися з економічною природою, сутністю, 

призначенням міжнародних фінансів. У ньому розглянуто формування складу і 

структури міжнародного фінансового ринку, висвітлено особливості операцій на 

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%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%B4%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 
 
міжнародному валютному ринку, надано характеристику функціонуванню міжнародного ринку кредитних 

ресурсів, визначено етапи розвитку світових валютно-фінансових систем, проаналізовано особливості 

міжнародних економічних організацій та регіональних валютно-фінансових угруповань.  
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    Маркіна, Ірина Анатоліївна.  

    Фінансова підсистема діяльності закордонних підрозділів суб'єктів 

господарювання [Текст] : монографія / І. А. Маркіна, Є. В. Переверзєв. - Полтава : 

[ФО-П Александрова Марина В'ячеславівна], 2016. - 172 с. : рис., табл. - Бібліогр.:  

с. 141-155 (180 назв).  

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Методологічні основи діяльності закордонних підрозділів суб’єктів  

                господарювання  

Розділ 2. Діагностика фінансової підсистеми діяльності суб’єктів господарювання в умовах   

                транснаціоналізації  

Розділ 3. Розвиток фінансової підсистеми діяльності закордонних підрозділів суб’єктів господарювання. 
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    Мельник, Сергій Вячеславович.  

    Механізми реформування податку на додану вартість у зовнішній фінансовій політиці держави 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
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