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Розділ 1. Зовнішньоекономічна  діяльність.  Міжнародна  економіка.     

Європейський  Союз і Україна.   Міжнародні економічні відносини у системі 

світового господарювання 
 

 

Б 18566 

   34 
 

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

Т.: ТНЕУ, 2017 - .   

   Вип. 1. - Т., 2017. - 102 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

     

Зі змісту: 

Драхохруст Т. Розвиток міграційної політики України під впливом євроінтеграційних процесів. – С. 

23-25. 

Розглянуто основні етапи розвитку міграційної політики України. Проаналізовано ключові нормативно-

правові акти, що регулюють міграційні правовідносини. Звернуто увагу на нормативно-правові акти, які 

удосконалено під впливом євроінтеграційних процесів. Визначено позитивні та негативні сторони введення 

біометричних паспортів. 

Муравська Ю. Парадигма розвитку державно-правового регулювання оборони і безпеки в 

Європейському Союзі. – С. 30-35. 

Досліджено парадигму розвитку системи державно-правового регулювання оборони та безпеки в 

Європейському Союзі. Вказано, що установи, відповідальні за безпеку суспільства, які активно 

розвиваються на протязі останніх двох десятиліть в Європейському Союзі, у своїй діяльності зорієнтовані на 

надання найвищого рівня захисту. 

 

 

Б 18567 

   34 
 

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

Т.: ТНЕУ, 2017 - .   

   Вип. 2. - Т., 2017. - 148 с. - Бібліогр. наприкінці ст.   

 

Зі змісту: 

Христинченко Н. Міжнародно-правовий аспект розвитку наукової діяльності в зарубіжних країнах. – 

С. 46-50. 

Проаналізовано норми, що визначають особливості організації наукової діяльності зарубіжних країн. 

Досліджено, що інтеграційний процес наближення України до Європейського Союзу є дуже важливим 

аспектом в сфері розвитку вищої освіти в Україні. Зроблено акцент на необхідності вдосконалення 

механізму системи вищої освіти через взяття найдоцільнішого міжнародного досвіду  організації наукової 

діяльності, на яких базується сучасна система освітньої політики зарубіжних держав. 
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   34 
 

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

Т.: ТНЕУ, 2017 - .   

   Вип. 3(11). - Т., 2017. - 208 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр. та англ. Ювілейний 

вип. до 20-річчя юр. ф-ту 
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Зі змісту: 

Грубієнко А. Система євроатлантичної безпеки в умовах військово-політичного протистояння на Сході 

Європи. – С.10-15. 

Годованик Є. Ефективність правотворчості як категорія сучасного європейського конституціоналізму. 

– С. 47-51. 

Муравська Ю. Інституційне забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з 

фінансуванням тероризму в контексті зміцнення економічної безпеки держави: досвід Литви. – С. 159-

164  

Олійничук О., Швець Я. Світовий досвід акцизного оподаткування та його імплементація в контексті 

детінізації економіки –  С. 197-200. 

 

 

К 128103 

   327 
 

    Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім  

    Еволюція регіональної політики Турецької Республіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

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

Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім ; МОН України, Чорноморський нац. ун-т імені П. Могили. - Миколаїв, 2017. - 

18 с.   
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    Бабічева, Олена Сергіївна.  

    Соціально-економічний розвиток України у складі Австро-Угорської та 

Російської імперій (друга половина XIX - початок XX ст. [Текст] : [монографія] / 

О. С. Бабічева ; Дніпровський держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 236 с. - 

Бібліогр.: с. 228-229.  

 

В монографії висвітлено соціально-економічне становище України у складі Австро-

Угорської та Російської імперій в другій половині XIX – початку XX ст., а саме: 

досліджено загальний економічний стан українських земель, проаналізовано економічну політику 

австрійського та російського урядів, визначено їх вплив на суспільні процеси, підкреслено, що розвиток 

окремих регіонів України був неоднорідним, мав свої характерні особливості. Встановлено, які чинники 

позитивно впливали на соціально-економічне становище України, а які – навпаки, призводили до 

гальмування економічного розвитку. 
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    Бахов, Іван Степанович.  

    Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців 

Канади і США [Текст] : монографія / І. С. Бахов ; Національний пед. ун-т імені М. 

П. Драгоманова. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 419 с. : граф., рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 346-399 (712 назв). 

 

У монографії представлено теоретико-методичні засади підготовки фахівців для 

роботи в полікультурному освітньому середовищі на основі компаративного аналізу 

розвитку полікультурної освіти Канади і США. Цілісно і системно обґрунтовано загальні та особливі 

характеристики полікультурної освіти Канади і США, на основі порівняльно-зіставного аналізу 

схарактеризовано тезаурус понятійного апарату, визначено пріоритетні тенденції в канадській, 

американській та українській освіті, визначено категорію «полікультурна освіта», її цілі, завдання, 

принципи, зміст, роль рідної мови у навчанні, взаємозв’язок школи і релігії, школи та сім’ї, полікультурна 

підготовка фахівців, законодавча база в галузі освіти. 

 

 

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%90%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%96%20%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%90%D0%B4%D1%96%D0%BB%20%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BC
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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    Білецька, Альона Володимирівна.  

    Інтеграція та децентралізація: європейський досвід в контексті державної стратегії розвитку 

України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соціальна 

філософія та філософія історії" / Білецька Альона Володимирівна ; МОН України, Нац. пед. ун-т імені М. П. 

Драгоманова. - К., 2018. - 24 с. 
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   34 

 

    Бондаренко, Ольга Олегівна.  

    Цивільно-правова охорона промислових зразків в Україні та країнах ЄС [Текст] : автореф. дис. на 

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

право"; "Міжнародне приватне право" / Бондаренко Ольга Олегівна ; НАН України, Ін-т держави і права 

імені В. М. Корецького. - К., 2017. - 20 с. 
 

 

К 128407 

   34 
 

    Булат, Євгенія Анатоліївна.  

    Проблеми удосконалення правової охорони результатів інтелектуальної діяльності в процесі 

інтеграції України в Європейський дослідницький простір [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" / Булат Євгенія Анатоліївна ; Придніпровський науковий центр НАН України і МОН 

України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2018. - 33 с.   
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   33 
 

    Валіулліна, З. В.  

    Економіка та інформаційна безпека зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / З. 

В. Валіулліна ; Національний ун-т водного господарства та природокористування. - 

Рівне : [Волинські обереги], 2017. - 276 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 268-275 

(109 назв). 
 

У навчальному посібнику розкрито сутність поглиблення економічного 

співробітництва з країнами. Значну увагу приділено взаємодії національних економік 

у глобальному економічному просторі та розглянуто основні регіонально-інтеграційні угруповання країн 

світу. Детально проаналізовано моделі і тенденції економічного розвитку головних високорозвинутих країн 

світу, країн Центральної та Східної Європи, а також ряду країн з транзитивною економікою.  

   Висвітлено актуальні аспекти інформаційної безпеки в країнах світу, включаючи захист від кібератак на 

сучасному етапі розвитку  суспільства, економічний стан інформаційної безпеки у світі, управління 

інформаційною безпекою корпоративної економіки та ін. 
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   338 
 

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

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

   Вип. 59. - Х., 2017. - 309 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 
 

Зі змісту: 

Кірдіна  О. Г. Проблематика забезпечення міжнародної конкурентоспроможності українських 

підприємств. – С. 20-31. 

Метою даної статті є дослідження проблематики забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 

українських підприємств. 

 

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%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%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
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%B0%D0%BB%D1%96%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%97.%20%D0%92.
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   338 
 

    Ганкіна, Маріанна Сергіївна.  

    Реалізація соціально-комунікативної функції підприємств міжнародного туризму [Текст] : автореф. 

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

екон. діяльн.)" / Ганкіна Маріанна Сергіївна ; МОН України, Нац. ун-т водного господарства та 

природокористування. - Рівне, 2017. - 21 с.  
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   35 
 

    Герман, Олександр Олександрович.  

    Митні формальності щодо автомобільних транспортних засобів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 

ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / 

Герман Олександр Олександрович ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2018. - 24 с.  
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   35 
 

    Грабовський, Олександр Ігорович.  

    Державна політика України у сфері соціально-економічного розвитку в контексті європейської 

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

держ. упр." / Грабовський Олександр Ігорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львівський 

регіональний ін-т держ. упр. - Л., 2018. - 20 с. 
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    35 
 

    Державне будівництво та місцеве самоврядування [Текст] : збірник наук. праць / Нац. акад. правових 

наук України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. - Х.: Право. -   

   Вип. 33. - Х., 2017. - 236 с. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

 Донець А. А. Деякі аспекти реалізації міжнародно-правового статусу регіонів в Європейському Союзі 

через Комітет Регіонів. –  С. 150-161. 

У статті досліджуються передумови створення Комітету Регіонів. Аналізується структура, порядок 

формування та функціонування цього дорадчого органу, а також характер його взаємодії з інституціями 

Європейського Союзу. 

Муртіщева А. О. Система санкцій конституційно-правової відповідальності уряду в державах-членах 

ЄС. – С. 171-181. 

Стаття присвячена розгляду питання систематизації санкцій конституційно-правової відповідальності 

вищого органу виконавчої влади. Окреслені наукові підходи до визначення системи санкцій конституційної 

відповідальності. Наведена характеристика конституційно-правового регулювання окремих видів санкцій в 

країнах-членах Європейського Союзу. 

 

 

Б 18666  

   33 
 

    Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute" 

: збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - 

[К.] : [ПП "Хімджест"].     . 

   № 14. - [К.], 2017. - 520 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%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%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

Зі змісту: 

Lybchenko A. P. Analysis of structure and dynamics of Ukrainian external debt in crisis condition. = Аналіз 

структури та динаміки зовнішньої заборгованості України в умовах кризи. – C. 41-46. 

Наукова праця була присвячена дослідженню однієї з найважливіших категорій економічного розвитку, а 

саме державному боргу України. 

Пономаренко І. В., Віннікова І. І., Гребньов Г. М. Особливості функціонування ринку праці України в 

умовах інтеграції до Європейського Союзу. – С. 54-60. 

У  статті проведено порівняльний аналіз стану ринку праці України та країн ЄС в сучасних умовах за 

основними показниками. 

Скоробогатова Н. Є., Грищенко Є. С. Вплив інтеграційних процесів на управлінську політику 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. – С. 133-138. 

Досліджено теоретичні підходи до визначення сутності міжнародної економічної інтеграції та передумов її 

виникнення. 

Шишолін А. П. Зовнішньоекономічна діяльність як ресурс інтернаціоналізації університету. – С. 139-

145. 

У  роботі  запропоновано  підхід  до  зовнішньоекономічної  діяльності  як  ключового економічного ресурсу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

інтернаціоналізації ВНЗ. 
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    Енциклопедія міжнародного права [Текст]: у 3-х т. / редкол.: Ю. С. 

Шемшученко, В. Н. Денисов, О. В. Батанов [та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. - К. : Академперіодика, 2014 - .   

    Т. 2 : Е-Л. - К., 2017. - 928 с. - Бібліогр. наприкінці ст.  

 

Енциклопедія міжнародного права – перше в Україні тритомне видання, яке є 

систематизованим зводом знань про відповідну систему права. Перший том побачив 

світ у 2014 р. Другий том є логічним продовженням першого. Разом з тим у ньому 

віддзеркалено зміни, що сталися останнім часом у сфері дії міжнародного  та європейського права, а також у 

міжнародно-правовій практиці України. 

 

 

Р 360526 

   339 
 

    Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки, Міжнар. наук.-практ конф. студ. і 

молодих вчених (23 ; 2017 ; Дніпро).  

    XXIII Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених 

"Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки" [Текст] : тези доп., 13 грудня 2017 р. / 

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

імені Альфреда Нобеля], 2017. - 256 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ., рос. 

 

Збірник містить тези доповідей учасників XXIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і 

молодих вчених «Євроінтеграційний вибір України  та проблеми макроекономіки». Молоді науковці 

наводять свої оцінки сучасного процесу глобалізації та перспектив світових інтеграційних тенденцій. 

Досліджуються макроекономічні суперечності та шляхи їх вирішення у різних країнах. 

 

 

 

 

Р 360506 

   339 
 

    Журавльов, О. В.  

    Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах 

глобалізації [Текст] : монографія / О. В. Журавльов ; Державна служба статистики 

України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - К. : [ДП "Інформ.-аналіт. 

агентство"], 2017. - 312 с. - Бібліогр.: с. 284-311.  

 

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=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%2823;%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=1&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%2823;%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=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E.%20%D0%92.


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

Доведено, що сучасний стан оцінки інституційного середовища на економічну систему є динамічним. 

Запропоновані теоретичні моделі, які включають різноманітні інституційні чинники. Оцінка моделей 

дозволила зробити висновок про переважну статистичну значущість інституційних факторів  на успішність 

економічних трансформацій. Запропонована концепція інституційної статистики, яка зможе зробити внесок 

у вивчення механізму  економічної трансформації від екстрактних інститутів до інклюзивних. 

 

 
 Р 360401 

   9 
 

    Журба, М. А.  

    Європейський кооперативний рух у контексті аграристської та комуністичної моделей суспільної 

модернізації (20-30 рр. XX ст.) [Текст]: монографія / М. А. Журба, О. В. Верес-Сліпенко; Національний пед. 

ун-т імені М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - 374 с. - Бібліогр. наприкінці 

розд. 

 

У монографії на основі компаративного аналізу спеціальної літератури, опублікованих та архівних джерел 

розкриваються базові засади теорії та практики європейського кооперативного руху у форматі аграристської 

та комуністичної моделей суспільної модернізації упродовж міжвоєнної доби. Простежується еволюція 

політики більшовицького режиму щодо української кооперації у етнонаціональному та міжнародному 

вимірах.  
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    Забезпечення соціального захисту населення в контексті активізації 

євроінтеграційних процесів [Текст] : [монографія] / [Нижник В. М., Бабій І. В., 

Климчук А. О. та ін. ; за наук. ред. Нижника В. М.]. - Хмельницький : [ХНУ], 2017. - 

579 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. наприкінці вид. 

 

 

Розкрито соціальні аспекти впливу людського потенціалу в умовах євроінтеграції, 

стан та перспективи соціальної регіональної політики в Україні, гарантії 

забезпечення соціального захисту та політику формування трудових відносин, підвищення рівня людського 

капіталу в процесі активізації євроінтеграції та соціального розвитку, розглянуто соціальні аспекти 

підвищення економічної безпеки та конкурентоспроможності виробничих систем 

 

 

 

Р 360524 

   37 
 

    Зінукова, Наталія Вікторівна.  

    Усний переклад у зовнішньоекономічній сфері: теорія і методика навчання 

магістрів-філологів [Текст] : монографія / Н. В. Зінукова ; Університет імені 

Альфреда Нобеля. - Д. : [Ун-т імені Альфреда Нобеля], 2017. - 424 с. - Бібліогр.: с. 

372-407.  

 

 

На підставі аналізу теоретичних передумов визначено педагогічні, 

перекладознавчі, психологічні  та психолінгвістичні чинники ефективної організації навчання усного  

перекладу, які покладені в основу запропонованої методичної системи, що містить цілі, принципи, підходи 

до вибору змісту, методів та засобів навчання. Розроблено концептуальні положення реалізації методики  

навчання усного перекладу з урахуванням специфіки мовної особистості перекладача як суб’єкта 

професійної  міжкультурної комунікації. 

  

 

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%96%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%90.
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%D1%96%D0%BD%D1%83%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%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Р 360270 

   34 
 

    Ігнатко, Наталія Василівна.  

    Організаційно-правові основи становлення системи дізнання митних органів Української держави 

(середина XVII- початок XXI ст.) [Текст] : монографія / Н. Ігнатко. - К.: Топ Левел, 2017. - 157 с. - 

Бібліогр.: с. 139-156. 

Зі змісту: 

Розділ 1. Стан наукової розробки, джерельна база й методи дослідження проблеми 

Розділ 2. Митна справа в історичних формах української державності та її кримінально-процесуальна 

складова (середина XVII- початок XXI ст.) 

Розділ 3. Організаційно-правові основи становлення і особливості функціонування інституту дізнання 

митних органів (середина XVII- початок XXI ст.)  
 

 

 

Р 360471 

   331 
     

    Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі 

[Текст] : монографія / [Бабенко А. Г., Бикова А. Л., Бондаревська К. В. та ін.] ; Ун-т 

митної справи та фінансів. - Дніпро : Акцент ПП, [УМСФ], 2017. - 236 с. : граф., рис., 

табл. - Бібліогр.: с. 220-235.  
 

У монографії представлений інноваційний погляд колективу авторів на вирішення 

проблем молодіжного безробіття, обумовленого невідповідністю отриманих у вищих 

навчальних закладах  знань і компетенцій  потребам сучасних роботодавців. 

Досліджено окремо проблеми розвитку ринку  праці молоді та динаміку розвитку ринку освітніх послуг в 

Україні та за кордоном, здійснено їх комплексну діагностику.   Визначено роль маркетингових персонал-

технологій у формуванні дієвого механізму працевлаштування молоді. Застосовано проектний підхід у 

вирішенні проблем розбалансованості ринку освітніх послуг і ринку праці в Україні. Запропоновано 

інноваційний підхід до побудови ефективної ринково-освітньої моделі в Україні на основі імплементації 

європейського досвіду і наведено її економічне обслуговування. 

  Для науковців з питань формування ринку освітніх послуг відповідно до вимог роботодавців, викладачів 

ВНЗ, студентів економічних спеціальностей.   
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Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. 
    Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН 

України [Текст] : [наук. вид.]. - [К.] : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України. -   

   Вип. 3 (89) травень-червень. - [К.], 2017. - 284 с. : рис., табл. - Заголовок обкл. : Наукові записки. - 

Бібліогр. наприкінці ст. та у виносках. - Текст кн. укр., англ. 
 

Зі змісту: 

Барановський Ф. Вплив громадянського суспільства на процес європейської та євроатлантичної 

інтеграції: український контекст. – С. 198 – 218. 

Досвід держав Європи показує, що процеси європейської та євроатлантичної інтеграції йдуть паралельно з 

процесами демократії і навіть певним чином можуть бути ототожнені з ними.  
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    Іщук, С. О.  

    Структура промислового сектора економіки України: порівняння із 

державами-членами ЄС і напрями оптимізації [Текст] : наук. вид. / С. О. Іщук, Л. 

Й. Созанський ; [наук. ред. С. О. Іщук] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних 

досліджень імені М. І. Долішнього НАН України". - Л.: [ФОП "Омельченко В. Г."], 

2017. - 85 с.: рис., табл. - (Серія "Регіони: моніторинг, прогнози, моделі"). - Бібліогр.: 

с. 57-59.  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%96%20%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%86.%20%D0%A4.%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%D0%9D%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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%86%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%A1.%20%D0%9E.


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

Запропоновано новий методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності промислового сектора 

економіки, на підставі якого проведено порівняльний аналіз структурних переваг промисловості (за видами 

промислової діяльності та переробних виробництв) України і держав-членів ЄС. Здійснено комплексну 

діагностику ефективності функціонування промислового сектора економіки регіонів України з урахуванням 

структури їх переробної промисловості та структури валової доданої вартості. 

   Побудовано оптимізовані структури випуску промисловості України та її регіонів за критеріями 

підвищення рівня дохідності і технологічності виробництв. Розроблено схему комплексної оптимізації 

структури промислового сектора національної економіки та запропоновано низку організаційно-

економічних механізмів, реалізація яких сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних 

товаровиробників. 
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    Капталан, Сергій Михайлович.  

    Організаційно-економічне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю 

агропромислових формувань [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Капталан Сергій Михайлович ; МОН України, 

Одеський нац. екон. ун-т. - О., 2017. - 19 с. 
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  Кластеризація транскордонного співробітництва у контексті євроінтеграції 

України [Текст] : монографія / [В. І. Захарченко, С. І. Коваленко, М. М. Меркулов, 

Л. В. Ширяєва] ; за ред. В. І. Захарченка ; Одеський нац. політехн. ун-т, Одеський 

нац. морський ун-т, Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т. - О. : Бахва, 2017. - 100 с. 

: рис., табл. - Бібліогр.: с. 96-99. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

У монографії узагальнено досвід Європейського Cоюзу та визначено підходи до 

розвитку в Україні транскордонного співробітництва на основі кластерів, що 

ефективно функціонують за умов інтеграції до європейського економічного простору, що вимагає розробки 

власної стратегії конкурентоспроможності кожного з транскордонних регіонів, забезпечення формування 

відповідної громадської ідеології їх конкурентоспроможності. 
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    Кожушко, Аліна Миколаївна.  

    Реформування Організації Об'єднаних Націй та розвиток міжнародних відносин у 90-х роках XX - 

початку XXI століття [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

"Всесвітня історія" / Кожушко Аліна Миколаївна ; МОН України, ДЗ "Луганський нац. ун-т імені Т. 

Шевченка". - Старобільськ, 2018. - 17 с. 
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    Корнієнко, Олена Олексіївна.  

    Соціально-економічний аспект регіональної асиметрії міграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і 

політика" / Корнієнко Олена Олексіївна ; Ін-т демографії та соц. досліджень імені М. В. Птухи, НАН 

України. - К., 2018. - 20 с. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D1%96%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=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

    Імплементація міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у законодавство України 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; 

"Фін. право"; "Інформ. право" / Легка Оксана Володимирівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. 

персоналом". - К., 2018. - 39 с.   
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    Логістика [Текст] : зб. наук. пр. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 304 с. : граф., рис., табл. - (Вісник 

/ Національний університет "Львівська політехніка" ; № 863). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ. 

 

Зі змісту: 

Руда М. В., Боднар Т. О. Роль електронного обміну у розвитку міжнародної логістики: глобальні 

тренди. – С. 168-177. 

Цілями статті є аналізування глобальних трендів, дослідження впливу  інформаційних технологій, зокрема 

EDI, на міжнародну логістику та висвітлення переваг інформатизації та віртуалізації у логістичній сфері 

підприємницької діяльності підприємств. 
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    Лошенюк, Оксана Вікторівна.  

    Регулювання міжнародної трудової міграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Лошенюк Оксана Вікторівна ; 

МОН України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - К., 2017. - 24 с. 
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Львівський державний університет внутрішніх справ. 
    Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ [Текст] : [зб. наук. пр.]. - Л. 

: [ЛьвДУВС]. - (Серія економічна). -   

   Вип. 1. - Л., 2017. - 316 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Охримович М. М. Імплементація Угоди про асоціацію з ЄС: безпековий аспект. – С. 118-127. 

Досліджено безпекові аспекти імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Проаналізовано макроекономічні 

показники Польщі та України, на основі яких  зроблено висновок про відносну стійкість економіки Польщі 

до кризових періодів, а також можливість стабільного економічного зростання. 

Шупрудько  Н. В. Фіскальне регулювання зовнішньоторговельної діяльності у системі економічної 

безпеки. – С. 164-174. 

Науково обґрунтовано сутність фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності у системі 

економічної безпеки держави. Запропоновано авторське визначення поняття «фіскальне регулювання 

зовнішньоторговельної діяльності» крізь призму теорії безпекознавства. 
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    Марченко, Іван Сергійович.  

    Міжнародна конкурентоспроможність України в європейському конкурентному просторі [Текст] : 

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

екон. відносини" / Марченко Іван Сергійович ; МОН України, Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - 

Х., 2018. - 22 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%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%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%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
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%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%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 
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    Михайловський, Тимур Олегович.  

    Діяльність міжнародних організацій на Півдні України (1921-1929 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Михайловський Тимур Олегович ; МОН 

України, Чорноморський нац. ун-т імені П. Могили. - Миколаїв, 2018. - 18 с. 
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    Наньєва, Марія Іванівна.  

    Укладення трудового договору за законодавством України та окремих зарубіжних країн [Текст] : 

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

соціального забезпечення" / Наньєва Марія Іванівна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - 

О., 2017. - 21 с.  
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Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 
    Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] : [зб. 

наук. пр.] / [відп. ред. О. В. Бабкіна] ; МОН. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. - (Політичні науки 

та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; Серія 22). -   

   Вип. 21. - К., 2017. - 147 с. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст кн. укр., англ., рос. 
 

Зі змісту: 

Горбатенко І. А. Розвиток європейської політичної науки: сучасні тренди. – С.12-17. 

Тараненко Г. Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі. – С. 95-100. 
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    Олійник, Даниїла Іллівна.  

    Міжнародний досвід фінансування сталого розвитку громад (на прикладі формування мережевої 

інфраструктури) [Текст] : аналіт. доп. / [Олійник Д. І.] ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К.: 

[НІСД], 2017. - 48 с.: табл. - Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

В аналітичній доповіді здійснено аналіз європейського та міжнародного досвіду фінансування 

інвестиційного розвитку спільнот на прикладі розгортання мережевої інфраструктури та побудови 

«розумних» міст і «розумних» громад. Особлива увага приділяється ролі технічного регулювання в 

реалізації стратегічних пріоритетів із розгортання інтегрованої мережевої інфраструктури територіальних 

громад, сталої мобільності та автоматизації в рамках Глобальної стратегії ЄС «Спільне бачення, спільні дії: 

посилення Європи». 
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"Острозька академія", національний університет. 
    Наукові записки Національного університету "Острозька академія" [Текст] : науковий журнал. - 

Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька акад.". - (Серія "Економіка"). -    Вип. № 6(34). - Острог, 2017. - 96 с. : 

граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ. 
 

Зі змісту: 

Войцещук А. Д., Вірковська А. А. Сучасні тенденції спільної зовнішньоторговельної політики ЄС у 

контексті захисту митного простору. – С. 35-41. 

Пінь А. М. Аналіз зовнішньої заборгованості країн «Великої сімки»: виклики та перспективи. – С. 67-

72. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%97%D0%BB%D0%B0%20%D0%86%D0%BB%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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F,%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 
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    Павко, Яна Анатоліївна.  

    Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в Арктиці [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Павко Яна Анатоліївна ; МОН 

України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2018. - 20 с.  
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    Попський, Арсен Васильович.  

    Організаційно-правові засади становлення та функціонування малого та середнього бізнесу у 

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

08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Попський Арсен Васильович; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Львівський регіональний ін-т держ. упр. - Л., 2018. - 20 с. 
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    Рижков, Микола Миколайович.  

    Взаємодія країн БРІКС у постбіполярному світі [Текст] : монографія / 

[Рижков М. М., Зайцева М. В.] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т 

міжнар. відносин. - К. : Центр вільної преси, 2017. - 236 с. : табл. - Бібліогр.: с. 211-

234. - Парал. тит. арк. англ. 
 

Монографію присвячено цілісному дослідженню взаємодії та потенціалу країн 

неформального об’єднання БРІКС у сучасній системі міжнародних відносин, 

визначено їх роль у глобальному управлінні, а також аналізу політичних, 

економічних та безпекових чинників структуризації БРІКС. 

    Монографія розрахована на науковців, дослідників міжнародних комунікацій, фахівців з міжнародних 

відносин, парламентарів, урядовців, співробітників дипломатичних установ, аналітиків, а також студентів, 

які займаються за спеціальностями «Міжнародна інформація», «Міжнародні відносини», «Країнознавство», 

«Міжнародний бізнес», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право». 
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    Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку XXI 

століття [Текст] : монографія / [О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, Р. О. Заблоцька та 

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

2016. - 416 с. - Бібліогр. наприкінці підрозд. -  Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Розглянуто новітні форми міжнародної економічної інтеграції на початку XXI ст. 

Особливу увагу приділено трансформації теоретичних концепцій інтеграції, аналізу 

розвитку  секторальної, міжрегіональної та мегарегіональної економічної інтеграції,  

                                          ролі глобальних виробничих мереж у зазначених процесах. 
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    Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри [Текст] = 

Service Economy in the Context of Global Competition: Legal and Institutional Dimensions : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф., Київ, 15-16 листопада 2017 р. / [відп. ред. А. А. Мазаракі] ; Київський нац. торг.-екон. ун-

т (м. Київ, Україна), Економічний ун-т (м. Варшава, Польща), Вільнюський ун-т (м. Вільнюс, Литва). - К. : 

[КНТЕУ], 2017. - 508 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст. укр., рос., англ. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE,%20%D0%AF%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%9F%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%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%A0%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%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


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

Зі змісту: 

Дискусійна платформа 1  

Сервісна економіка в умовах транснаціонального світового ринку 

Дискусійна платформа 2 

Розвиток сфери послуг України в умовах глобалізації 

Дискусійна платформа 3  

Світовий ринок послуг 

Дискусійна платформа 4 

Приватноправове регулювання сервісної економіки 

Дискусійна платформа 5 

Конкурентна політика Європейського Союзу 

Дискусійна платформа 6 

Правове регулювання надання послуг у сфері безпеки підприємництва 

Дискусійна платформа 7 

Інформаційно-аналітичні технології сервісної економіки 

Дискусійна платформа 8 

 Мовні компетенції фахівців в умовах становлення сервісної економіки. 
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    Сисоєв, Олексій Володимирович.  

    Формування інституту факторингу в Україні в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Володимирович ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2017. - 21 с. 

 
К 127737 

    37 
 

    Ситник, Ольга Іванівна.  

    Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ситник Ольга Іванівна ; МОН 

України, Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2017. - 21 с.  
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   34 
 

    Смолин, Ярослав Васильович.  

    Особливості правового регулювання міжнародних факторингових операцій [Текст] : автореф. дис. на 

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

право"; "Міжнародне приватне право" / Смолин Ярослав Васильович ; МОН України, КНУ імені Т. 

Шевченка. - К., 2018. - 21 с. 
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    Соболєва, Марина Валеріївна.  

    Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Соболєва Марина Валеріївна ; МОН 

України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2018. - 19 с. 
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    Сокирська, Владилена Володимирівна.  

    Відносини між РСФРР і УСРР (1919-1929 рр.): адміністративно-

територіальний та політико-економічний дискурс [Текст] : монографія / 

Владилена Сокирська ; Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань : 

Сочінський М. М., 2017. - 567 с. : рис. - Бібліогр.: с. 441-503. - Імен. покажч.: с. 

504-511. - Географ. покажч.: с. 512-535.   

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%D1%81%D0%BE%D1%94%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%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%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%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%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%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 
 
 

У монографії вперше в українській історіографії комплексно досліджено концептуальні засади відносин між 

РСФРР і УСРР у 1920-х рр., виявлено чинники, що мали визначальний вплив на формування та діяльність 

органів влади радянських республік. Показано особливості формування та діяльності повноважних та 

постійних представництв, інституту уповноважених та їх вплив на характер російсько-українських відносин. 

Досліджено особливості процесу становлення російсько-українського кордону, статус УСРР у системі 

союзної держави, способи та методи російської радянської централізаторської політики. 

  Книга розрахована на істориків, політологів, фахівців у галузі міжнародних відносин та права, студентів 

відповідних спеціальностей, а також широкий читацький загал. 
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    Сопільник, Ростислав Любомирович.  

    Методологія забезпечення права на справедливий суд у світлі європейської 

інтеграції України: теоретичні та організаційні аспекти [Текст] : монографія / Р. 

Л. Сопільник ; Приватний вищ. навч. заклад "Львівський ун-т бізнесу та права" . - Л. : 

Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 460 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 409-459.  

 

Монографія присвячена методологічним аспектам забезпечення права на 

справедливий суд у рамках євроінтеграційних процесів в Україні.  Автор 

характеризує  сучасну євроінтеграційну парадигму забезпечення права на справедливий суд та досліджує 

європейські стандарти забезпечення  цього права. Окреслено концептуальні межі та розроблено 

методологію забезпечення права на справедливий суд з метою розвитку судового права України, 

охарактеризовано ключові вектори розвитку підходів до забезпечення права на справедливий суд. За 

результатами проведеного дослідження сформовано комплекс нових теоретичних та методологічних 

положень щодо тлумачення права на справедливий суд у євроінтеграційній парадигмі, а також розроблено 

систему рекомендацій щодо удосконалення механізмів забезпечення права на справедливий суд у ході 

євроінтеграційних процесів в Україні. 
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    Сопільник, Ростислав Любомирович.  

    Судовий захист фундаментальних прав людини: євроінтеграційний вектор 

розвитку [Текст] : монографія / Р. Л. Сопільник ; Приватний вищ. навч. заклад 

"Львівський ун-т бізнесу та права" . - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 408 с. : 

іл., табл. - Бібліогр.: с. 214-254.  

 

Монографія присвячена проблематиці судового захисту фундаментальних прав 

людини у сучасних умовах посилення євроінтеграційних тенденцій правової 

реформи в Україні.  Охарактеризовано сучасну теоретико-правову доктрину судового захисту прав людини, 

здійснено діалектичний аналіз фундаментальних прав людини та запропоновано синергійний підхід до 

удосконалення судового захисту прав людини у євроінтеграційній парадигмі. 
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    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socio-economic problems 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. 2 (124). - Л., 2017. - 151 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

Стеблій Г. А., Тувакова Н.В., Панчишин С. М. Соціальна спрямованість економіки України в контексті 

реалізації європейських цінностей. – С. 11-15. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%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%A1%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Обґрунтовується необхідність формування соціально-економічної ринкової економіки України як 

необхідної умови дотримання європейських цінностей економічного розвитку. Проводиться оцінка 

трансформаційних процесів вітчизняної економіки за період державної незалежності. Визначаються основні 

критерії перспективної моделі розвитку економіки України на основі державного соціального захисту.  

 

 

Р 360282 

    2 
     

    Суспільно-культурні трансформації етноконфесійних взаємин: історія, 

динаміка, тенденції [Текст] : колективна монографія / [М. Шкрібляк, В. Балух, О. 

Балух та ін. ; за наук. ред. В. О. Балуха] ; Чернівецький нац. ун-т імені Юрія 

Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2017. - 256 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. 
 

   У колективній монографії, написаній в межах науково-дослідного проекту «Роль 

етноконфесійних взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина) в 

євроінтеграційних процесах: суспільно-практичний вимір», проаналізовано різні 

аспекти історичного поступу в царині етноконфесійних взаємин як у країнах 

Західної Європи, так і в Україні під впливом таких культурних трансформацій як реформація, творення 

новітньої світоглядної системи пріоритетів, глобалізації та євроінтеграції України в європейське суспільне 

та політичне життя.  

   Для філософів, релігієзнавців, богословів, істориків, соціологів, громадських і державних діячів та всіх, 

кому небайдужі міжконфесійні і міжетнічні проблеми взаємин у соціумі. 
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    Сучасні питання економіки і права [Текст] : збірник наук. праць / Київський міжнар. ун-т, 

Міжнародний ун-т бізнесу і права. - К. : [КиМУ]. -   

   Вип. 1-2(5,6). - К., 2017. - 268 с. : граф., табл. - (Серія: економічні науки). - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст 

кн. укр., рос., англ. 

Зі змісту: 

Гончаров Ю. В., Сальник О. М. Перспективи співробітництва України з країнами Азіатсько-

Тихоокеанського регіону. – С. 84-92. 

Диха М. В. Україна в системі інституціалізації. – С. 93-100. 
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    Фінансова спроможність об'єднаних територіальних громад: очікування та реалії, Міжнар. наук.-

практ. конф. (2017 ; Рівне-Луцьк).  
    Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансова спроможність 

об'єднаних територіальних громад: очікування та реалії", 29-30 листопада 2017 року, м. Рівне-Луцьк 
[Текст] / Волинська обласна рада, Луцький нац. техн. ун-т, Рівненський держ. гуманітарний ун-т, 

Національний ун-т водного господарства та природокористування [та ін.]. - Рівне : [Волинські обереги], 

2017. - 264 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., англ., рос. 
 

Зі змісту: 

Леваєва Л. Ю., Кучеренко С. Ю. Конкурентоспроможність національної економіки у світовому 

господарстві. – С. 73-74. 

Романенко Є. О. Україна піднялася в рейтингу глобальної конкурентоспроможності. – С.77-79. 

Дорош В. Ю., Швирид Н.  Державний борг України та причини його виникнення. – С. 128-129. 
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    Фліссак, Костянтин Андрійович.  

    Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового 

господарства [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини" / Фліссак Костянтин Андрійович ; КНУ імені Т. 

Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. - К., 2018. - 40 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%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4:%20%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282017;%20%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4:%20%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282017;%20%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

    Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної політики Європейського Союзу [Текст] : 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Фогел Христина Євгенівна ; МОН України, Чернівецький 

нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2018. - 22 с.   
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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 
    Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : 

[зб. наук. пр.]. - Х.: [Вид. ХНУ імені В. Н. Каразіна]. - (Серія "Міжнародні відносини. 

Економіка. Країнознавство. Туризм"). - 

   Вип. 6. - Х., 2017. - 222 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., 

рос., англ. 

 

Висвітлюються результати наукових досліджень у галузі міжнародних відносин, 

світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки, туризму та 

готельного господарства. 
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Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. 
    Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету 

оборони України імені Івана Черняхівського [Текст] : [наук. вид.]. - К.: [ЦВСД НУОУ]-    

   Вип. 3 (61). - К., 2017. - 136 с.: табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., англ., рос. 

 

                                                                                 Зі змісту: 

Храпач Г. С. Національна могутність як чинник стійкості держави в умовах загострення міжнародної 

конфліктності. – С. 126-130. 

Метою статті є дослідження окремих закономірностей розвитку держави на світовій арені в умовах 

загострення міжнародної конфліктності;  розкриття вагомості  національної могутності держави у  

забезпеченні зовнішньополітичної і воєнно-політичної безпеки; визначення державотворчих, політичних, 

економічних, управлінських, безпекових, соціально-гуманітарних компонентів розвитку країни. 
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Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. 
    Наукові записки [Текст] : [наук. вид.]. - Кропивницький : [ТОВ "Полімед-Сервіс"]. - (Серія: Право).   

   Вип. 2: спецвипуск. - Кропивницький, 2017. - 199 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. 
 

Зі змісту: 

Окопник О. М., Тертична В. П. Правові проблеми інтеграції України до Європейського Союзу у сфері 

правоохоронних органів та шляхи їх вирішення. – С. 188-192. 

Стаття призначена порівняльному аналізу та визначенню правових проблем у діяльності правоохоронних 

органів, що пов’язані з інтеграцією України  до Європейського Союзу. 
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Черкаський державний технологічний університет. 

    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -   

   Вип. 44, ч. 1. - Черкаси, 2017. - 97 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -Текст укр., англ. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BB,%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%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=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%9D.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


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

 

Зі змісту: 

Відякіна М.  Інституційні аспекти трансформації спільної транспортної   політики ЄС. – С. 26-33. 

Стаття присвячена дослідженню інституційних вимірів трансформації спільної транспортної політики ЄС як 

одного з перших напрямків комунітарної політики Союзу. Розкрито зміст і завдання спільної транспортної 

політики. Досліджується механізм формування спільної транспортної політики ЄС крізь призму 

інституційних змін, починаючи з підписання Римського договору 1957р. 
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    Шевченко, Олена Олександрівна.  

    Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній 

думці (кінець XIX - початок XXI ст.) [Текст] : монографія / О. О. Шевченко ; 

ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : Центр учбової 

літератури, 2017. - 303 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 248-286 (394 назв) та у виносках. 

 

Монографію присвячено критичному висвітленню теоретико-методологічних засад 

дослідження еволюції господарської системи у світовій економічній думці. 

Проаналізовано погляди і підходи до означеної проблеми, доведено, що розкриття сутнісних моментів 

еволюції господарських систем, її періодизації можливо лише на підґрунті методології некласичної науки. 

Розкрито процес становлення та еволюції господарських систем в частині конкретно-історичних 

особливостей розвитку. Проведено аналіз найважливіших економічних концепцій господарських систем, 

сформованих в межах економічних та альтернативних течій світової економічної думки: німецької 

історичної школи, неокласики, кейнсіанства, монетаризму тощо. Показано багатогранність досліджень 

проблем еволюції господарської системи сучасною економічною наукою: створення теоретичних концепцій 

та розробка практичних рекомендацій щодо економічної науки, новації в методології аналізу, 

прогностичних висновках тощо. Представлено авторський погляд на модель національної господарської 

системи України, шляхи її формування та наукового осмислення в економічній думці кінця XX – початку  

XXI ст.  
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    Шишлюк, Вікторія Русланівна.  

    Припинення трудового договору за законодавством України і Польщі [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.05 "Трудове право"; "Право соціального забезпечення" / 

Шишлюк Вікторія Русланівна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2017. - 21 с.  
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    Ярошевська, Тамара Василівна.  

    Охорона промислової власності України в умовах європейської інтеграції 

[Текст] : монографія / Т. В. Ярошевська ; Дніпровський держ. технічний ун-т. - 

Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 452 с. - Бібліогр.: с. 401-451 та у виносках.   

 

У монографії комплексно досліджуються питання забезпечення цивільно-правової 

охорони права на об’єкти промислової власності в Україні в умовах європейської 

інтеграції. Зокрема, дається правова характеристика національного та 

європейського механізмів охорони промислової власності, аналізуються проблеми 

врегулювання в Україні відносин у сфері трансферу технологій. В роботі розроблено практичні 

рекомендації щодо удосконалення національного механізму правового регулювання промислової власності і 

забезпечення охорони права на об’єкти промислової власності з урахуванням існуючого у цій сфері 

європейського досвіду. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%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%A8%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%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%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
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    Голованова, Майя Анатольевна.  

    Маркетинговые исследования международных и внутренних рынков [Текст] : учебное пособие / М. 

А. Голованова ; Нац. аэрокосм. ун-т имени Н. Е. Жуковского "Харьковский авиац. ин-т". - Х. : ХАИ, 2017. - 

96 с. : ил.: 6, табл.: 32. - Библиогр.: с. 92-95 (44 назв.).  

 

Рассмотрены методологические основы для проведения маркетинговых исследований международных и 

внутренних рынков. Приведены примеры, связанные с отдельными этапами маркетинговых исследований. 
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    Міхєєва, Ольга Вікторівна.  

    Гармонізація компетенцій міжнародних команд менеджерів проектів у багатокультурному оточенні 

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

програмами" / Міхєєва Ольга Вікторівна ; МОН України, Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2018. - 19 с.  

 

 

 

Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  

діяльність.  Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій 
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    Жаворонкова, Галина Василівна.  

    Методологія інституціональних змін та моделювання економіки знань в 

інформаційному суспільстві [Текст] : монографія / Жаворонкова Г. В., Жаворонков 

В. О., Мельник Л. Ю. ; за ред. Жаворонкової Г. В. - Умань : Видавець "Сочінський 

М. М.", 2017. - 301 с. : іл., табл. - Бібліогр. у виносках.  

 

У монографії узагальнено науковий базис методології проведення інституціональних 

змін для становлення інформаційного суспільства та формування економіки знань. 

Розкрито аспекти моделювання економіки знань в інформаційному суспільстві. Висвітлено науково-

методологічне забезпечення інституціонально-структурної трансформації суспільства. Розроблено 

механізми розбудови  інституціонального середовища для формування економіки знань в інформаційному 

суспільстві. 
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    Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та 

закономірності розвитку [Текст] : колективна монографія / [В. Г. Воронкова, О. П. 

Дзьобань, О. В. Соснін та ін. ; за ред. В. Г. Воронкової] ; Запорізька держ. інженерна 

академія. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 284 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авткол. 

зазнач. у змісті. 

 

Монографію «Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та 

закономірності розвитку» підготовлено як результат виконання завдань НДР, затвердженої Міністерством 

освіти і науки України «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної 

парадигми сучасного українського суспільства в умовах глобалізації» 0115U002343  (2015-2017). В 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D1%85%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
монографії  висвітлено теоретико-методологічні, концептуальні та праксеологічні засади становлення і 

розвитку інформаційного суспільства в Україні та світі. Особлива увага приділена питанням  еволюції  від 

homo sapiens  до  homo information в контексті антропологічних вимірів, управлінню науково-освітнім 

простором інноваційного суспільства, еволюції та інформаційного суспільства в «суспільство знань» та 

закономірностям становлення smart-суспільства. В монографії використано синергетичну методологію для 

аналізу інформаційного суспільства як нелінійного середовища. Орієнтована  на науковців, управлінців 

вищої освіти, викладачів соціально-філософських дисциплін, широкого загалу читачів, що цікавляться 

проблемою становлення і розвитку інформаційного суспільства в Україні та світі та процесами змін у 

суспільстві. 
 

 

 

Р 360376 

   1 
 

    Кириченко, Микола Олексійович.  

    Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної 

інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку [Текст] : 

[монографія] / М. О. Кириченко ; [Нац. акад. пед. наук. України, Ун-т менеджменту 

освіти]. - [К.] ; [Х.] : [Технологічний центр], [2017]. - 320 с. - Бібліогр.: с. 270-318 (445 

назв). 
 

Монографія спрямована на концептуалізацію когнітивно-комунікативних та 

інформаційно-семіотичних вимірів ідеології інформаційного суспільства у гуманітарно-науковому дискурсі 

XXI століття. Метою монографії є дослідження ідеології інформаційного суспільства, що формується на 

основі інформаціоналізму, в контексті якого здійснюється оптимізація напрямів становлення і розвитку 

ідеології інформаційного суспільства, яка ще несформована в Україні. В монографії розглядаються науково-

методологічні, концептуальні, праксеологічні підходи інформаційної аксіології, інформаційної антропології 

та інформаційної етики як складових компонентів ідеології інформаційного суспільства, здійснюється 

діагностика проблем ідеології інформаційного суспільства та досліджуються шляхи її формування. 

Особлива увага приділяється аналізу зарубіжного досвіду високорозвинутих країн зі сталим розвитком 

інформаційно-інноваційного суспільства, в яких сформована інформаційна культура як основа формування 

ідеології інформаційного суспільства, що розвивається в умовах глобальної інформатизації (соціуму) 

третього тисячоліття та нелінійних метаморфоз інформаційного соціуму. 
 

 

К 128451 
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    Макарчук, Катерина Олексіївна.  

    Розвиток транснаціонального бізнесу у країнах Східної Азії (на прикладі Японії, Китаю, Республіки 

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

і міжнародні екон. відносини" / Макарчук Катерина Олексіївна ; МОН України, Харківський нац. ун-т імені 

В. Н. Каразіна. - Х., 2018. - 22 с.  
 

 

 

Р 360450 

   334 
 

    Сазонець, І. Л.  

    Державно-інституційне регулювання концентрації капіталу міжнародних та 

національних корпорацій [Текст] : монографія / Сазонець І. Л., Лещенко М. М. - 

[Рівне] : Волинські обереги, 2017. - 164 с. : рис. - Бібліогр.: с. 155-157. 
 

В пропонованій монографії розглянуто питання формування передумов державно-

інституційного регулювання концентрації капіталу корпорацій, вплив міжнародного 

інституційного середовища на регулювання діяльності корпорацій, питання 

концентрації капіталу на основі злиттів та поглинань як умови ведення міжнародного корпоративного 

бізнесу, визначення методів державного регулювання та особливостей розвитку ринку злиттів та поглинань 

в Україні. 

   Монографія стане у нагоді економістам, фахівцям з публічного управління, політологам, менеджерам та 

спеціалістам, які роблять реальні кроки в дослідженні процесів державного регулювання концентрації 

капіталу, діяльності національних та міжнародних корпорацій. 

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%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%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%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%86.%20%D0%9B.


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

    Інформатизація світогосподарського розвитку [Текст] : підручник для 

студентів вищ. навч. закл. / О. М. Сазонець, О. І. Качан ; Національний ун-т водного 

госп-ва та природокористування. - 2-ге вид., допов. - [Рівне] : Волинські береги, 

2017. - 192 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 174-191.   

 

   У підручнику висвітлено роль і властивості інформації в сучасному світі, сфери 

застосування сучасних інформаційних систем у світовій економіці, зокрема у 

великих компаніях, та обґрунтовано необхідність захисту інформаційних систем в економіці. 

   Розглядаються аспекти, пов’язані з інформаційними та інноваційними процесами у міжнародному бізнесі, 

спостерігається динаміка розвитку інноваційних підприємств світу. Досліджується стан електронної 

комерції у світі та Україні, її засоби. Окремим напрямком дослідження є боротьба з загрозами безпеці в 

інформаційній сфері. Виявлено її складові. Проведено класифікацію обчислювальних мереж, досліджено 

глобальні обчислювальні мережі. Представлено тенденції розповсюдження процесів інформатизації  у світі. 

  Для науковців, аспірантів, студентів а також фахівців з питань інформатизації, сучасних інформаційних 

технологій та управління підприємствами. 

 

 

 

 

Р 360121 

   31 
     

    Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і 

держави [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 листопада 2017 року / 

Запорізька держ. інженерна акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2017. - 276 с. - Бібліогр. 

наприкінці ст.  

 

   Висвітлюються теоретико-методологічні та праксеологічні засади становлення і 

розвитку інформаційного суспільства як основи забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі. Особливу увагу приділено дослідженням студентів, аспірантів та 

магістрантів з проблем інформаційного суспільства – мережевого суспільства, мережевої ідеології та 

проблем інформаційно-комунікаційного менеджменту в освітянському процесі. Певні прогалини з проблем 

інформаційного менеджменту були заповнені тезами наших друзів з Маріямпольської колегії. 

 

 

 

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

Світова організація торгівлі (СОТ). Світовий ринок товарів та послуг.  

Зони вільної торгівлі 
 

 

 Р 360304 

   338      

 

    Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та 

перспективи, Міжнар. наук.-практ. конф. (6 ; 2017 ; Кременчук).  

    Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання управління 

сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", 18-19 жовтня 2017 року [Текст] 

= "Актуальные вопросы управления устойчивым развитием в современном обществе: проблемы и 

перспективы" = "Actual Question of Management of Sustainable Development in Today's Society: Problems and 

Prospects" : [наук. вид.] / Кременчуцький нац. ун-т імені Михайла Остроградського (Україна), Університет 

Ополе (Польща), Вища школа європейських і регіональних студій (Чехія) [та ін.]. - Кременчук : [СВД 

Олексієнко В. В.], [2017]. - 234 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96:%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%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%286;%202017;%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96:%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%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%286;%202017;%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%29


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

Зі змісту: 

Гурт А. М., Терещенко В. М., Воробйова Л. Д. Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами та послугами 

в Україні. –  С. 189-191. 

Проаналізована динаміка обсягів імпорту-експорту товарів ї послуг в Україні за період з 2007 року по 1 

півріччя 2017 року. Проведений аналіз тенденцій та закономірностей розвитку зовнішньої торгівлі товарами 

та послугами в Україні та чинників, що їх  спонукали, дає змогу визначити основні завдання її подальшого 

розвитку.  

 

  

Б 18666  

   33 
 

    Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute" 

: збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - 

[К.] : [ПП "Хімджест"].     . 

   № 14. - [К.], 2017. - 520 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Єремеєва Н. С., Зозульов О. В. Особливості електронного бізнесу на ринку ветеринарних препаратів. – 

С. 299-306. 

У статті розглядаються підходи до визначення поняття «електронний бізнес», структура електронного 

бізнесу та його складові частини. Показано зв'язок ветеринарного ринку зі спорідненими товарними 

ринками. Визначено структуру споживачів ветеринарного ринку на споживчому та промисловому ринках. 

Виявлено проблеми дослідження ринку ветеринарних препаратів.  

Писаренко Н. Л., Євдокимова З. Р. Особливості функціонування та моделі бізнесу на ринку електронної 

комерції в Україні. – С. 348-355. 

В статті було визначено передумови та ключові чинники, що впливають на функціонування ринку 

електронної комерції, виділено його характерні особливості, зокрема – міжнародний характер, високу 

залежність від розвитку технологічної бази, постійну зміну форматів взаємодії гравців, відставання 

законодавчого регулювання від реального стану ринку, тощо.  

 
 

Б 18692 

   31 
     

    Зовнішня торгівля України [Текст] = Ukraine's Foreign Trade : стат. зб. / [відп. за 

вип. А. О. Фризоренко] ; Держ. служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август 

Трейд"], 2017. - 86 с. : граф., табл. -  Текст кн. укр., англ. 

 

   У збірнику вміщено дані про обсяги торгівлі товарами та послугами за 2014-2016 

роки. Проведено результати ретроспективного перерахунку вартості послуг з 

переробки зовнішньоекономічної діяльності, на підставі чого відкориговано загальні 

показники зовнішньої торгівлі послугами за 2000-2012 роки. Дані  за 2014-2016 роки 

наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки  Крим, м. Севастополя та 

частини зони проведення антитерористичної операції. Дані по Донецькій та Луганській областях за 2016 рік 

наведено по підприємствах, установах та організаціях, які подали звітність до органів державної статистики 

у 2016 році. 
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    Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2016 році [Текст] : стат. 

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

[ТОВ "Август Трейд"], 2017. - 153 с. : граф., табл.- Текст кн. укр., англ. 

 

   У статистичному збірнику «Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 

2016 році» наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 

2014-2016 роки та дані за 2016 рік в порівнянні з 2015 роком. Проведено результати 

ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у 
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зовнішньоекономічній діяльності, на підставі чого відкориговано загальні показники зовнішньої торгівлі 

послугами. Статистична інформація з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подається за країнами світу, 

структурою,  регіонами України. Дані за 2014-2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої 

території Автономної Республіки  Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення 

антитерористичної операції. Дані по Донецькій та Луганській областях   наведено по підприємствах, 

установах та організаціях, які подали звітність до органів державної статистики у 2016 році. Матеріали 

наведені у табличному вигляді та графічному зображенні. 
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    Іванов, Євген Іванович.  

    Державна політика диверсифікації зовнішньоторговельної сфери національної економіки [Текст] : 

автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" 

/ Іванов Євген Іванович ; Нац. акад. упр. - К., 2018. - 20 с. 
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    Катран, Марина Володимирівна.  

    Внутрішній ринок споживчих товарів в умовах глобальної конкуренції [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Катран Марина 

Володимирівна ; МОН України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - К., 2018. - 23 с. 
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    Князь, Святослав Володимирович.  

    Міжнародна торгівля і фінанси [Текст] : навч. посіб. / С. В. Князь, М. Т. Бець, Г. 

Л. Вербицька ; за заг. ред. С. В. Князя ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - 

Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 516 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 507-509. 

 

  Матеріал  навчального посібника відповідає програмі курсу «Міжнародна торгівля 

і фінанси» для підготовки студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». Розглянуто функціонування та розвиток сучасної системи 

міжнародної торгівлі і фінансів з урахуванням специфіки країн з перехідною економікою, насамперед 

України. Особливу увагу звернено на сутність, організаційні форми міжнародної торгівлі та функціональне 

її забезпечення, а також висвітлено сутність та елементи системи міжнародних фінансів, питання 

використання основних фінансових інструментів тощо. 

  Для студентів усіх форм навчання, аспірантів, викладачів, а також менеджерів і підприємців. 
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    Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2016 році [Текст] = 

Cooperation Between Ukraine and EU Countries in 2016 : стат. зб. / [відп. за вип. А. О. 

Фризоренко] ; Держ. служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"], 

2017. - 185 с. : граф., табл. -  Текст кн. укр., англ. 

 

   У статистичному збірнику «Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 

2016 році» наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами, послугами за 

2014—2016 роки та дані по зовнішній торгівлі товарами, послугами та прямих 

іноземних інвестицій з країнами ЄС за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком. Статистична інформація з 

зовнішньої торгівлі товарами і послугами подається у розрізі країн світу та за  структурою, по прямих 

інвестиціях – за країнами світу та за видами економічної діяльності. Матеріали наведені у табличному 

вигляді та графічному зображенні. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%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%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C,%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%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
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  У збірнику «Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2016 році» інформацію за 2014-2016 роки 

наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки  Крим,   м. Севастополя, та 

частини зони проведення антитерористичної операції. Дані по Донецькій та Луганській областях за 2016 рік 

наведено по підприємствах, установах та організаціях, які подали звітність до органів державної статистики 

у 2016 році. 

 

 

Розділ 5.   Світова валютна система і  міжнародні валютно-фінансові відносини 
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    Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute" 

: збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - 

[К.] : [ПП "Хімджест"].     . 

   № 14. - [К.], 2017. - 520 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

Зі змісту: 

Рощина Н. В., Борданова Л. С., Мілько І. В. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку 

України. – С. 126-132. 

У статті проаналізовано поняття прямих іноземних інвестицій, визначені критерії інвестиційної 

привабливості країни та регіонів. 

Панасюк Т. П., Маленко М. В., Лободзинська Т. П. Порівняльний аналіз фінансових звітів країн світу за 

міжнародними та національними стандартами. – С. 182-189. 

У статті проведено дослідження та визначено актуальність здійснення порівняльного аналізу фінансових 

звітів країн світу згідно вимог (МСФ3), загальноприйнятих принципів обліку США (GAAP) та 

національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). 

Романова Ю. С., Герасимчук В. Г. Механізм підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій в 

економіку України. – С. 417-422. 

В роботі досліджено роль та значення іноземних інвестицій для розвитку економіки країни.   

Проаналізовано динаміку та структуру іноземних інвестицій в економіку України за 2011-2015 роки. 
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Львівський торговельно-економічний університет. 
    Вісник Львівського торговельно-економічного університету [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: Куцик 

П. О., Барна М. Ю. Семак Б. Б. та ін.]. - Л. : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту. - (Економічні науки).- 

   Вип. 52. - Л., 2017. - 188 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ. 

 

Зі змісту: 

Бондар Р. Д. Аналіз взаємозв’язків зовнішньоекономічної та банківської діяльності. – С. 33-38. 

У статті на основі даних Національного банку про зовнішньоекономічну та банківську діяльність України за 

2001-2015 рр. проаналізовано тісноту взаємозв’язку між основними показниками цих видів діяльності. Мета 

праці полягає в дослідженні наявності і встановлення характеру зв’язків між розглянутими показниками в 

межах однієї економічної системи. Побудовано парні лінійні регресії, які описують залежність даних 

показників зовнішньоекономічної від показників банківської діяльності. 
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    Монетарная власть в современном мире. Кто бросит вызов доллару? [Текст] : 

[монография] / [В. П. Вишневский, Е. Н. Вишневская, А. В. Матюшин, Н. М. 

Шелудько] ; под ред. В. П. Вишневского, Н. М. Шелудько ; НАН Украины, 

Государственное учреждение "Ин-т экономики и прогнозирования НАН Украины". - 

К. : Академпериодика, 2017. - 200 с. : граф., рис., табл. - Библиогр. в сносках. - Авт. 

указ. на обороте тит. л. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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   Исследованы теоретические и прикладные аспекты трансформации монетарных механизмов развитых 

стран (США и ЕС) и крупных эмерджентных экономик (Китая и России) в условиях глобальной  

финансовой нестабильности. Большое внимание уделено анализу использования инструментария денежно-

кредитной политики в целях стимулирования экономического роста после мирового финансово-

экономического кризиса. 
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    Савчук, Сергій Станіславович.  

    Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 

канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Савчук Сергій Станіславович ; МОН України, 

КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2018. - 20 с.   
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    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socio-economic problems 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. 2 (124). - Л., 2017. - 151 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

Хмелярчук М. І., Павлишин А. І., Павлишин М. І. Міжнародні відмінності у фінансуванні корпоративного 

бізнесу. – С. 5-10. 

Слобота Л. Я., Цілуйко Д. Перспективи та ризики клірингових платежів фінансових установ: 

міжнародний досвід для України. – С. 128-132. 
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    Феделеш, Еміль Михайлович.  

    Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: господарсько-правовий аспект 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.04 "Господарське право"; 

Господарсько-процесуальне право" / Феделеш Еміль Михайлович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - 

К., 2018. - 20 с. 
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   34 
 

    Vygovskyy, Oleksandr.  

    Intarnational Financial Law [Текст] : textbook / Oleksandr Vygovskyy ; Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2017. - 512 с. 

: іл. -  Текст кн. англ. 

 

   This textbook offers LL.M students a concise and focused introduction to the essential 

topics of the International Financial Law course. It guides the students through the basic 

legal principles and policies of financial law and regulation, provides a brief outline of specific areas of financial 

markers, focuses on the key concepts of international syndicated loan transactions, Eurobonds issues, international 

project finance and asset securitization. The textbook incorporates problem-solving questions and essay questions 

for revision to master the material covered in the textbook, as well as further reading essential for this course. 

   It will serve as a helpful source of information for everyone who is interested in the legal aspects of international 

finance. 

 

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%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88,%20%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Vygovskyy,%20Oleksandr

