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Розділ 1. Зовнішньоекономічна  діяльність.  Міжнародна  економіка.     

Європейський  Союз і Україна.   Міжнародні економічні відносини у системі 

світового господарювання 
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   34 
 

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

екон. ун-т, Юрид. ф-т. - Т. : ТНЕУ, 2017 - .   

   Вип. 4(12). - Т., 2017. - 281 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр. 

та англ. 

 

Зі змісту: 

Грубінко А. Британська концепція зовнішньополітичного і безпекового виміру 

євроінтеграції в європейській політико-правовій думці. – С. 14-20 

Олійничук О., Дрижак Н. Правові форми реалізації фіскальних і регулюючих ефектів акцизного 

оподаткування. – С. 106-111. 

Росоляк О., Дьякович О. Децентралізація публічної влади: європейський досвід та поступ України. – С. 

112-117 

Ростовська К. Міжнародний досвід формування та реалізації антикорупційної політики в інших 

державах. – С. 118-122. 

Терехов В. Міжнародний досвід взаємодії суб’єктів забезпечення муніципальної безпеки. – C. 139-144. 

Шевчук О. Механізми забезпечення контролю за дотриманням правил захисту персональних даних в 

ЄС. – С. 164-169. 

 

 

 

Р 361008 

   34 
 

    Байрака, Тетяна Федорівна.  

    Генеза кримінального права України та Росії за доби Середньовіччя [Текст] 

: [монографія] / Тетяна Байрака. - К. : Інтерсервіс, 2017. - 267 с. - Бібліогр.: с. 244-

266 та у виносках.   

 

   У монографії на широкому фактичному матеріалі вперше проведено 

компаративно-історичне дослідження становлення і розвитку кримінального права 

України та Росії, за доби Середньовіччя. Домінуюче місце займає характеристика 

джерел (форм)  кримінального права України та Росії, з’ясування особливостей генези норм і інститутів 

кримінального права цих країн. Авторка розглядає низку  дискусійних питань досліджуваної проблеми.   

 

 

 

Р 360920 

   34 
 

    Бесчастний, Віктор Миколайович.  

    Нариси з міжнародного та зарубіжного трудового права і права соціального 

забезпечення [Текст] : монографія / В. М. Бесчастний, М. М. Клемпарський, О. В. 

Назимко ; за заг. ред. В. М. Бесчастного ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Харків: 

Право, 2017. - 172 с. - Бібліогр.: с. 164-170. 

 

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%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%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%91%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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   Монографія присвячена аналізу міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду регулювання правових 

відносин   у сфері трудового права та права соціального забезпечення. Матеріал подається в такій 

послідовності: 1) міжнародно-правові стандарти правового регулювання трудових відносин; 2) міжнародно-

правові стандарти регулювання трудових відносин у сфері наукової, дослідницької  та викладацької 

діяльності, міжгалузевий характер поняття науково-дослідної діяльності; 3) захист інституту материнства, 

проблематика заробітної плати за змістом норм сучасного міжнародного трудового права; 4) універсальні 

соціально-трудові права представників корінних народів за змістом норм міжнародного трудового права і 

міжнародних декларативно-рекомендаційних положень та ін. 

 

 

Б 18786 

   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. 61. - Х., 2018. - 256 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Козлова А. О. Актуальність розв’язання в Україні питання недопущення використання туристичних 

каналів для нелегальної міграції та торгівлі людьми в умовах євроінтеграції. – С. 28-36. 

Степаненко Н. О. Інтеграція України до Європейського Союзу: переваги та недоліки. – С. 62-67. 

Фролова Н. Л. Світовий досвід державної політики у сфері розвитку малого та середнього бізнесу. – С. 

68-78. 

 

 

К 129313 

   327 
 

    Гавриленко, Ілля Ігорович.  

    Дипломатичний компонент "м'якої сили" США [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 

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

Гавриленко Ілля Ігорович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2018. - 20 с. 
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    Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / [Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник, Т. 

В. Кальченко та ін.] ; заг. заг. ред. Д. Г. Лук'яненка ; Держ. вищий навч. заклад 

"Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2017. - 165 с. : 

граф., рис., табл. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   Сучасний світ у теперішній час перебуває в стані системних трансформацій, коли 

якісно видозмінюються політичні й економічні структури, соціальні інститути, 

інфраструктура бізнесу і життєдіяльності націй. Оцінити новітні економічні явища і 

тренди важко на основі знань, що їх дають традиційні економічні науки. Проте це стає можливим, коли за 

методологічну основу дослідження взято взаємозв’язані процеси глобалізації. У пропонованому 

навчальному посібнику в концентрованому графічному вигляді подано матеріал для викладання науки 

«Глобальна економіка», сформований за результатами багаторічних авторських досліджень актуальних 

проблем глобалізації. 
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   34 
 

    Грибан, Інна Олександрівна.  

    Правове регулювання оплати праці суддів в умовах євроінтеграції України [Текст] : автореф. дис. на 

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

забезпечення" / Грибан Інна Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2018. - 19 с.  

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD,%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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   338 
 

    Григор'єв, Геннадій Степанович.  

    Теоретико-методологічні засади державного регулювання фінансово-

економічних процесів в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Г. С. Григор'єв 

; Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.- екон. ун-т. - 

Херсон : Олді-плюс, 2017. - 380 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 335-374 . 

 

   У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи державного 

регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації: аналітичне 

дослідження макроекономічного стану національної економіки та міжнародних аспектів макроекономічного 

середовища країни; формування інструментарію в системі державного регулювання фінансово-економічних 

процесів в умовах глобалізації: макроекономічна модернізація національної економіки в умовах фінансово-

економічних трансформацій; концепція стратегічного державного регулювання національної економіки в 

умовах глобалізації.   
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   35 
 

    Дергач, Анна Вадимівна.  

    Механізми державного управління міграційними процесами в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. наук : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дергач Анна 

Вадимівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2018. - 20 с. 

 

 
К 129836 

   327 
 

    Джус, Олександр Анатолійович.  

    Міжнародне військове партнерство та його роль у забезпеченні державного суверенітету України 

[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.02 "Політичні ін-ти та 

процеси" / Джус Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 

2018. - 20 с. 

 
 

К 129837 

   327 
 

    Дирда, Антоніна Олександрівна.  

    Еволюція нейтралітету у зовнішній політиці європейських держав (на прикладі Австрії, Фінляндії, 

Швеції, Швейцарії) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 

"Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Дирда Антоніна Олександрівна ; МОН 

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

 
 

   К 129317 

       37 
 

    Донченко, Вікторія Миколаївна.  

    Організаційно-педагогічні засади міжнародної діяльності державних університетів США [Текст] : 

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

Донченко Вікторія Миколаївна ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. - Суми, 

2018. - 20 с.  

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%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%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%81,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Дьордяк, Оксана Василівна.  

    Міжнародно-правове регулювання діяльності з надання туристичних послуг [Текст] : автореф. дис. 

на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Дьордяк Оксана 

Василівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2018. - 20 с. 

 

 

Р 360954 

   33  
 

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

"Економічна теорія та економічна історія"). 

   Вип. 14 (56). - Луцьк, 2017. - 278 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 
Алішов Гаміл Надір-огли Зарубіжний досвід державного регулювання діяльності міжнародних 

компаній. – С. 5-17. 

Галазюк Н. М., Зелінська О. М. Інтеграція України у світове господарство в сучасних умовах. – С. 67-72. 

Галазюк Н. М., Динь Р. В. Світовий ринок інформаційних технологій: структура, розвиток. – С. 72-77. 

Журба І. Є. Сучасні тенденції інституційних перетворень та капіталізації сфери міжнародного туризму. 

– С. 77-85. 

Зелінська О. М., Глазюк Н. М. Наднаціональне регулювання у сфері міжнародних економічних відносин. 

– С. 86-92. 

Кравчук П. Я., Кравчук О. Я., Шегинський О. В. Європейська інтеграція України та її  зовнішньоеконо- 

мічна безпека. – С.116-121. 

Лютак О. М., Квас І. В. Оцінка етапів наслідків підписання угоди між Україною та ЄС. – С. 130-138. 

Савош Л. В., Квас І. В. Аналіз та оцінка розвитку міжнародного туризму у світі. – С. 189-194. 

Урбан О. А., Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Теоретичні  основи формування ефективного механізму 

взаємодії національних економік з транснаціональними корпораціями. – С. 238-244. 
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    Желіховський, Станіслав Вікторович.  

    Конгрес Сполучених Штатів Америки у формуванні зовнішньополітичної стратегії XXI століття 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Желіховський Станіслав Вікторович ; МОН України, 

Чорноморський нац. ун-т імені П. Могили. - Миколаїв, 2018. - 20 с. 
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Житомирський державний технологічний університет. Всеукраїнська науково-практична on-line 

конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки (2017 ; Житомир). 
    Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та 

студентів, присвяченої Дню науки, м. Житомир, 17-19 травня 2017 року [Текст] : [наук. вид.] / Житомир. 

держ. технол. ун-т. - [Житомир] : ЖДТУ, 2017 - . -   

   Т. 2. - [Житомир], 2017. - 297 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Дерев’янко  В. М. Позиціонування  України у світовому просторі з точки зору використання її 

інтелектуального капіталу. –  С. 88-91. 

Опанасюк Н. П. Капітальні інвестиції в промисловість України. –  С. 21. 

Рудий І. Ю. Теоретична сутність аутсорсингу: його переваги та недоліки. – С. 133-134. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%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.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20on-line%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%94%D0%BD%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%20%282017%20;%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%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%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%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.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20on-line%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%94%D0%BD%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%20%282017%20;%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%29


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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Запорізька державна інженерна академія. 
    Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Текст] = Humanities Bulletin of 

Zaporizhzhe State Engineering Academy : збірник наук. праць = Гуманитарный вестник Запорожской 

государственной инженерной академии. - Запоріжжя : ЗДІА. -    

   Вип. 71. - Запоріжжя, 2017. - 190 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. Дод. тит. арк. 

рос., англ. 

Зі змісту: 

Макушинська Г. П. Світоглядні засади державної незалежності в контексті історичних подій в Україні і 

Польщі та євроінтеграційного поступу. – С. 58-67. 

Можливості філософського аналізу дозволили сформувати теоретичні висновки та розробити практичні 

рекомендації щодо вироблення стратегічної концепції оптимальної і гармонійної взаємодії двох народів, 

перспектив розвитку, які пов’язані з розбудовою справжньої Європи в «яку можна вірити». 
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    Іщейкін, Костянтин Євгенович.  

    Політико-правові засади бюджету участі в системі демократичних практик: світовий досвід і 

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

та процеси" / Іщейкін Костянтин Євгенович ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - 

К., 2018. - 36 с. 
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    Кадєтова, Олена Веніамінівна.  

    Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної 

власності: цивільно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук 

: [спец.] 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / 

Кадєтова Олена Веніамінівна ; ПВНЗ Ун-т Короля Данила. - Івано-Франківськ, 2018. - 20 с. 
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    Камінський, Ігор Іванович.  

    Міжнародно-правова характеристика застосування незбройної сили [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Камінський Ігор Іванович ; МОН 

України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2018. - 20 с. 

 

 

С 21790 

   33 

 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. 
    Вчені записки [Текст] : зб. наук. пр. - К. : КНЕУ. -   

   Вип. Спецвипуск. - К., 2016. - 112 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., англ. 

 

Висвітлено наукові результати дослідження сучасної моделі соціально-економічного  розвитку, перспектив 

соціально-економічного та політичного розвитку  в XXI столітті, а також особливостей сучасних 

міжнародних відносин Китайської Народної Республіки. Розглянуто національні стереотипи поведінки у 

бізнес середовищі Китаю, визначено потенціал українсько-китайського співробітництва. Рекомендовано для 

широкого кола науковців, викладачів та студентів. 

 

 

 

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%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D1%89%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%94%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%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%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0


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

    Адміністративно-правове регулювання державного управління у галузі закордонних справ України 

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

"Фін. право"; "Інформ. право" / Коровайко Андрій Олександрович ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська 

юридична акад.". - О., 2018. - 24 с. 
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    Кравцова, Ірина Вікторівна.  

    Глобальні ланцюги створення вартості в секторах світової економіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Кравцова Ірина Вікторівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2018. - 20 с. 
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    Кужельний, Микола Олексійович.  

    Зовнішня інформаційна політика України в державотворчому процесі України [Текст] : автореф. 

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

та глобального розвитку" / Кужельний Микола Олексійович ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т імені 

Ю. Федьковича. - Чернівці, 2018. - 20 с. 
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    Кузьмін, Едуард Едуардович.  

    Кваліфікація неміжнародних збройних конфліктів у міжнародному гуманітарному праві: 

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

"Міжнародне право" / Кузьмін Едуард Едуардович ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - 

О., 2018. - 20 с.  
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    Кульгінський, Євгеній Анатолійович.  

    Стратегії розвитку державного управління системою охорони суспільного здоров'я в Україні в 

контексті європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кульгінський Євгеній Анатолійович ; Класичний приватний ун-т. - 

Запоріжжя, 2018. - 36 с. 
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    Лук'янова, Валентина В’ячеславівна.  

    Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] 

: [монографія] / В. В. Лук'янова, А. В. Свідерська. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 240 

с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 144-163. 

 

   Викладено науково-методичні підходи і практичні рекомендації щодо формування 

системи управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 

Запропонована процедура якісного аналізу та кількісної оцінки ризиків ЗЕД, 

проведена їх систематизація. Обґрунтовані процедури формування портфелю ризиків та відбору 

інструментарію управління ними. 

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%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9,%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=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD,%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

    Міжнародний злочин "агресія" в сучасній доктрині міжнародного права [Текст] : автореф. дис. на 

здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Майснер Андрій 

Васильович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2018. - 19 с. 
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Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 
    Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського [Текст] : 

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

   № 1(8), червень 2017. - Миколаїв, 2017. - 158 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. 

укр., англ., рос. 

Зі змісту: 

Кіщак І., Слюсаренко А., Божок О. Конкурентоспроможність підприємства на зовнішніх ринках. – С. 73-

79. 

Крайній В. Управлінська діяльність в удосконаленні міжнародних перевезень. – С. 80-86. 

Слюсаренко А., Кіщак І., Данік Н.   Зовнішньоекономічна безпека аграрного сектору: теоретичний 

аспект. – С. 97-102. 

Ткаліч Т. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на структуру економіки країн різного рівня 

економічного розвитку. – С. 103-109. 

Ткаліч Т. Фінансування соціального захисту в Україні та країнах ЄС: шляхи подолання розбіжностей. 

– С. 109-115. 

Корнєва Н. Адаптація зарубіжного досвіду управління видатками бюджету в Україні. – С. 129-134. 

Розторгуєва А. Подання фінансової звітності сільськогосподарськими підприємствами України за 

міжнародними стандартами як перспективний напрямок виходу на міжнародний рівень економіки. –  

С. 142-146. 
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    Мінченко, Дар'я Анатоліївна.  

    Визнання та виконання рішень іноземних судів: Україна та Англія [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

"Міжнародне приватне право" / Мінченко Дар'я Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. 

Корецького. - К., 2018. - 20 с. 
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    Наукові основи та імплементація світових практик місцевого 

самоврядування і об'єднання територіальних громад [Текст] : [кол. монографія] / 

[Сазонець І. Л., Алейнікова О. І. та ін.] ; під заг. ред. Сазонця І. Л. ; Нац. ун-т вод. 

госп-во та природокористування, РВП "Центр розвитку місцевого самоврядування". 

- Рівне : Волинські обереги, 2017. - 216 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

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

 

   У пропонованій монографії проаналізовано процеси імплементації світових 

практик державного управління та місцевого самоврядування в Україні, визначено пріоритети цього 

процесу та особливості місцевого самоврядування в Україні, проведено теоретичне осмислення цього 

процесу. 

   Запропоновано та розкрито теоретико-методичні підходи до удосконалення адміністративних систем, 

досліджено  еволюцію та сучасні проблеми місцевого самоврядування в Україні, визначено та досліджено 

процес системи державного управління та місцевого самоврядування. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

 

К 129677 

   3 
 

    Нікіфорова, Інна Іванівна.  

    Особливості впливу політичної конкуренції на процес державотворення у ліберально-

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

25.00.01 "Теорія та історія державного упр." / Нікіфорова Інна Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. - К., 2018. - 20 с. 
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    Павлюк, Тетяна Сергіївна.  

    Сучасні методи управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств 

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

видами екон. діяльн.)" / Павлюк Тетяна Сергіївна ; МОН України, Запорізький нац. ун-т. - Запоріжжя, 2018. - 

20 с. 

 
 

К 130009 

   338 
 

    Пересипкін, Михайло Миколайович.  

    Кадрове забезпечення системи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності України в 

умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 

"Екон. безпека суб'єктів господарської діяльності" / Пересипкін Михайло Миколайович ; МОН України, 

Харківський нац. ун-т міського господарства імені О. М. Бекетова. - Х., 2018. - 22 с. 
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    Повітряне і космічне право. Юридичний вісник [Текст] : наук. пр. Нац. авіац. ун-ту / Нац. авіац. ун-т. - 

К. : [НАУ]. -   

   № 1 (46). - К., 2018. - 200 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  -Текст укр., англ. 

 
Зі змісту: 

Москаленко О. М. Європейський Союз: його міжнародна ідентичність та цінності, що складають її 

основу. – С. 67-72. 

Червєнкова  М. Г. Правове регулювання відносин між державою та релігійними організаціями України 

та країн Європейського Союзу. – С. 87-93. 
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    Проблеми економіки та управління [Текст] : зб. наук. пр. / голова РВР Н. І. Чухрай. - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2017. - 164 с. : іл. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 873). - 

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

 
Зі змісту: 

Карий О. І., Подвальна Г. В. Логістична інфраструктура України у світових рейтингах. – С. 41-49. 

У статті розглянуто міжнародні рейтинги логістичної інфраструктури за країнами та регіонами, 

проаналізовано місце України у цих рейтингах.  

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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    Проблеми європейської інтеграції та демократії в рецепції української та 

польської молоді [Текст] : зб. статей / [уклад.: Свистович Степан Михайлович, 

Кузьменко Юлія Володимирівна] ; Ніжинський держ. ун-т імені М. Гоголя. Пед. 

 ун-т у Кракові, Київ. міжнар. ун-т [та ін.]. - Ніжин: [НДУ ім. Миколи Гоголя],  

2018. - 371 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст. кн. укр., пол. та англ. 

мовами. Уклад. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Історія розвитку та реалізації ідей інтеграції країн Європи 

Розділ 2. Перспективи та проблеми реалізації європейського вибору в Польщі та Україні. Закордонний 

досвід асоціації з ЄС 

Розділ 3. Політичні, соціально-економічні, гуманітарні та безпекові проблеми Європейського Союзу 

Розділ 4. Міграційна криза та майбутнє ЄС 

Розділ 5. Європейські цінності, стандарти та захист прав людини в євроінтеграційній політиці 

 

 

Р 361027 
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    Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності, Міжнародна 

наук.-практ. конф. (1 ; 2018 ; Дніпро).  
    I Міжнародна науково-практична конференція " Проблеми і перспективи сучасного розвитку 

фінансів, обліку та банківської діяльності" [Текст] : матеріали конф., 19 берез. 2018 р. / Ун-т ім. Альфреда 

Нобеля, Каф. міжнар. фінансів, обліку та оподаткування, Одес. нац. екон. ун-т [та ін.]. - Д. : [Університет ім. 

Альфреда Нобеля], 2018. - 397 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -   Рос., пол. та англ. мов. 

 

Зі змісту: 

 Джумабаєва  Н. Конкурентоспособность мировой экономики. –  С. 34-36. 

Ибрагимова З. Ф. О некоторых аспектах адаптации задачи показателей целей устойчивого развития 

ООН к российским условиям. – С. 44-46. 

 

 

С 21739 

   656 
 

    Розвиток методів управління та господарювання на транспорті [Текст] : зб. наук. пр. / Одеський нац. 

морський ун-т. - О. : [Вид-во ОНМУ], 2000 - .  

   Вип. 4 (61). - О., 2017. - 131 с. : ил., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Кібік О. М., Хаймінова Ю. В. Засади розвитку митних та інших посередників у реалізації експортної 

стратегії України. – С. 16-25. 

Досліджено основні положення та умови ефективної реалізації експортної стратегії України. Визначено роль 

митних, фінансових та інших посередників у процесі реалізації експортної стратегії. Обґрунтовано засади 

посилення відповідальної участі посередників у реалізації стратегії розвитку експортного потенціалу 

України. 

 

 

К 129577 

   339 
 

    Семенюк, Ірина Юріївна.  

    Механізм зовнішньоекономічної адаптації підприємств до умов євроінтеграційних процесів [Текст] : 

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

екон. діяльн.)" / Семенюк Ірина Юріївна; МОН України, Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький, 2018. - 

20 с. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2,%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%281;%202018;%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%96%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2,%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%281;%202018;%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%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

К 129186 

   339 
 

    Сидорук, Марта Валеріївна.  

    Організаційно-економічні засади управління проектами транскордонного співробітництва [Текст] : 

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

регіональна економіка" / Сидорук Марта Валеріївна ; МОН України, Східноєвропейський нац. ун-т імені Л. 

Українки. - Луцьк, 2018. - 20 с. 
 

 

К 129287 

   34 
 

    Смолій, Андрій Валерійович.  

    Міжнародно-правове регулювання діяльності митних союзів на сучасному етапі [Текст] : автореф. 

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

Валерійович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2018. - 19 с.  
 

 

Р 361022 

   31 
 

    Соціально-політичні проблеми сучасності, Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених (3 ; 2018 ; 

Дніпро).  
    III Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених "Соціально-політичні проблеми 

сучасності" [Text] : тези доп., 28 березня 2018 р. / Ун-т імені Альфреда Нобеля, Каф. політології та 

міжнародних відносин. - Д.: [Ун-т імені Альфреда Нобеля"], 2018. - 104 c. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст 

укр., рос., англ. 
 

   У збірнику наводяться  різні оцінки очікувань і загроз, пов’язаних з глобальними зрушеннями у 

міжнародній політиці та кризовими процесами в сучасній Україні, досліджується можливий вплив 

прискорення реформ на політичний розвиток нашої країни. Окрему увагу приділено таким актуальним 

проблемам, як глобалізація політичних процесів і трансформація ідеологічних доктрин сучасності. 
 
 

С 21792 

   331 

 

    Соціально-трудові відносини: теорія та практика [Текст] = Социально-трудовые отношения: теория и 

практика : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Ін-т 

соціально-трудових відносин = Social and Labour Relations: Theory and Practice. - К.: [КНЕУ імені В. 

Гетьмана]. -   

   №2 (14). - К., 2017. - 378 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. 
 

Зі змісту: 

Токар В. В. Оцінка сучасного стану демографічної безпеки країн ЄС. –  С. 66-77. 

Базилик В.Г. Світовий досвід соціального інвестування та можливості його адаптації в Україні. – С. 

370-377. 
 

 

Б 18735  

    33 
 

    Стратегічні пріоритети [Текст] = Strategic priorities : науково-аналітичний щокварт. зб. / Національний 

ін-т стратегічних досліджень. - [К.] : [НІСД]. -   

   № 4 (45). - [К.], 2017. - 236 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. -  Текст кн. укр., рос., англ. 
 

Зі змісту: 

Корнєєва Ю. В. Стратегічна участь міжнародних фінансових організацій  у приватизації великих 

державних підприємств. – С. 64-73. 

Мартинюк В. П. Видатки на соціальні пенсії в контексті забезпечення соціальної безпеки держави: 

міжнародні порівняння. – С. 118-131. 

Лозовий В. С. Основні тенденції історичної політики Польщі: виклики для України. – С. 147-154. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%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%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96,%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%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%283;%202018;%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96,%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%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%283;%202018;%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%29


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
Гольцов А. Г. Російська геостратегія щодо України: сценарії та варіанти. – С. 155-159. 

Кравченко В. В., Давимука О. О. Пріоритети оборонної політики Канади та українсько-канадське 

військово-технічне співробітництво. – С. 160-167. 

Покровська А. В. Проблеми та досягнення політики протидії радикалізації у Європі. – С. 180-181. 

Черненко Т. В., Іщенко А. Ю., Литвиненко О. М.  Міжнародні правові аспекти впровадження нового 

Закону України «Про освіту» (в частині визначення мов навчання). – С. 197-206. 

Вовканич С. Й. Україна і світ: синергетичні чинники боротьби із загрозами глобальної гібридизації. – 

С. 215-223. 

 

 

Р 361306 

   33 
 

    Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст] : [збірник наук. праць] / Нац. техн. ун-т України 

"Київський політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і 

підприємництва. - К. : [Політехніка]. -   

   Вип. 20. - K., 2017. - 266 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., англ. та рос. мов. 

 

Зі змісту: 

Cкоробогатова Н. Є., Корнажук Л. С.  Регулювання міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах 

глобалізації. – С. 31-39. 

Проаналізовано тенденції міжнародної міграції серед країн G-20, країн Європейського Союзу та України. 

Встановлено, що лідерами міграційних процесів виступають найбільш розвинені країни: США, Канада, 

Австралія, Німеччина і значна частина західноєвропейських країн. 

 

 

 

С 21759 

    9 
 

    Україна. Європа. Світ [Текст] = Ukraine. Europe. World: міжнар. зб. наук. пр. / 

[гол. ред. Л. М. Алексієвець] ; Терноп. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. - Т. 

: [Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка]. - (Серія: Історія, міжнародні відносини). -   

   Вип. 19. - Т., 2017. - 452 с.: іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Парал. тит. арк. 

англ. мов. 

 

   У міжнародному збірнику наукових праць подано матеріали Міжнародної наукової 

конференції «Європа – Україна – Тернопільщина: міжнародні відносини, співпраця, 

безпека», присвячені Дню Європи в Україні. Досліджено актуальні проблеми міжнародних відносин, 

співробітництва, безпеки у сучасному глобалізованому світі, значення ролі України в Європейському 

цивілізаційному розвитку, її місце в новітній системі геополітичних координат, проаналізовано співпрацю із 

зарубіжними країнами. 

   Значну увагу приділено питанням всесвітньої історії, методології, історіографії та джерелознавства, а 

також історії української і зарубіжної культури, освіти й науки, подано рецензії, огляди та хроніку 

наукового життя.   

 

 

С 21760 

    9 
 

    Україна. Європа. Світ [Текст] = Ukraine. Europe. World : міжнар. зб. наук. пр. / [гол. ред. Л. М. 

Алексієвець] ; Терноп. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. - Т. : [Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка]. - 

(Серія: Історія, міжнародні відносини). -   

   Вип. 20. - Т., 2017. - 416 с.: іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. – Парал. тит. арк. англ. мов. 

 

   Міжнародний збірник наукових праць присвячено висвітленню зовнішньої політики України у добу 

незалежності, її участі у співпраці із зарубіжними країнами, міжнародних відносин, безпеки й оборони у 

сучасному світі, місця й ролі України в новітній системі геополітичних координат, аналізові еволюції 

відносин з ЄС і НАТО та іншими міжнародними організаціями. 
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    Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ "Інститут 

всесвітньої історії НАН України" (2014-2017 рр.) [Текст] : [наук. вид.] / [А. І. 

Кудряченко, О. О. Шморгун, С. В. Толстов та ін. ; за заг. ред. Кудряченка А. І.] ; 

НАН України, [ДУ "Ін-т всесвітньої історії Національної акад. наук України"]. - К. : 

[Фенікс], 2017. - 556 с. 
 
 

   Видання присвячено 25-річчю Державної установи «Інститут всесвітньої  історії 

Національної академії наук України» і 100-річчю Національної академії наук України.  

   Збірник наукових праць містить тексти аналітичних записок, підготовлених і переданих до органів 

державної влади України з конкретними пропозиціями щодо можливостей, шляхів, способів та інструментів 

розв’язання актуальних проблем сучасності, передусім, у сфері входження України до світового 

співтовариства та імплементації ефективного зарубіжного досвіду в нашій країні.  

  Представлені матеріали становлять інтерес та стануть у нагоді вітчизняним політикам і дипломатам, а 

також науковцям – історикам, політологам, фахівцям – міжнародникам, культурологам, філософам та всім, 

хто цікавиться проблемами розвитку України, її успішного просування на міжнародній арені та формування 

ефективних стратегій  реагування  на виклики сучасного світу. 
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    Українська призма: Зовнішня політика 2017 [Текст] : [аналітичне дослідження] 

/ [ред.: Максак Г., Шелест Г., Бурейко Н. та ін.] ; ГО "Рада зовнішньої політики 

"Українська призма", Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта. - К. : [Фонд ім. Ф. 

Еберта], 2018. - 232 с. 
 

 

   Аналітичне дослідження є системним та комплексним аналізом зовнішньої 

політики України за 2017 р. Проаналізовано п’ятдесят напрямів – від співпраці з 

ключовими  партнерами та міжнародними організаціями до публічної дипломатії. Застосовано п’ять 

критеріїв оцінювання – індикаторів, які базуються на новій моделі методології дослідження.  

   Широким колом експертів досліджено і проаналізовано діяльність МЗС України, Комітету у закордонних 

справах Верховної Ради України та інших інституцій, задіяних у формуванні та реалізації зовнішньої 

політики нашої держави.  

   Проведення дослідження третій рік поспіль вже надає достатню порівняльну базу для дипломатів, 

експертів з питань зовнішньої політики з метою формування комплексного розуміння зовнішньої політики, 

її політичної, інституційної та стратегічної складових. З результатами оцінки попередніх років можна 

ознайомитись в розділі «Спецпроекти» на http: // prismua.оrg  
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    Фінанси, облік і аудит [Текст] : зб. наук. пр. / [відп. ред. В. М. Федосов] ; Держ. вищ. навч. закл. 

"Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ. -    

   Вип. 2 (30). - К., 2017. - 296 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 
 

Зі змісту: 

Герасимюк П. В. Ефекти митної політики України у сфері експорту насіння соняшнику. – С. 65-76. 

Метою даної статті є демонстрація як засобами ефективної митної політики можливо досягти позитивних 

внутрішніх і зовнішніх ефектів у розвитку окремої галузі промисловості з власною сировинною базою, на 

противагу простого експорту такої сировини. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : зб. наук. пр. - Х.: НТУ "ХПІ". - (Серія: 

Актуальні проблеми розвитку українського суспільства). -     

   № 52 (1273). - Х., 2017. - 132 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. 
 

Зі змісту:   

Гаєвая О. В. Щодо виникнення трудового права Європейського Союзу. – С. 33-37. 

У статті досліджується інтеграція в загальносвітову систему правового регулювання праці, яка передає 

іншим країнам власний нормотворчий і практичний досвід в трудовій сфері. Відстежується звільнення 

трудового права від застарілих і неефективних конструкцій, запозичення в міру необхідності різноманітних 

концепцій в теорії і практиці різних регіонів світу. Демонструється адаптація  до внутрішньодержавних 

особливостей і потреб  на сучасному етапі. Зазначається, що завдяки Європейському трудовому праву 

створено збірник модельних правових норм. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : зб. наук. пр. - Х.: НТУ "ХПІ". - (Серія: 

"Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства"). -   

   № 54 (1257). - Х., 2017. - 168 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 
 

Зі змісту: 

Федоренко І. А., Батюк К. О. Практичні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю 

вітчизняних підприємств. – С. 149-152. 

Федоренко І. А, Малихін О. О. Особливості управління ЗЕД на підприємстві алкогольної галузі. – С. 153-

156. 
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    Швечикова-Плавська, Ярослава Павлівна.  

    Трансформація європейського регіонального комплексу безпеки в постбіполярний період [Текст] : 

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

міжнародних систем та глобального розвитку" / Швечикова-Плавська Ярослава Павлівна ; МОН України, 

КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2018. - 18 с. 
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    Шумський, Леонід Миколайович.  

    Концептуалізація правової держави у політичній теорії Карла Шмітта [Текст] : автореф. дис. на здоб. 

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

Леонід Миколайович ; МОН України, Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2018. - 19 с.   
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    Юридичні науки [Текст] : [зб. наук. пр.] / голова РВР Н. І. Чухрай. - Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 

352 с. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка"; № 876). - Бібліогр. наприкінці ст. - 

Текст кн. укр., рос. та англ. 

Зі змісту: 

Дашо Т. Розвиток громадянського суспільства відповідно до вимог європейського інституціонального 

поступу. – С. 48-55. 

Долинська М. Деякі аспекти контролю вищої освіти у країнах Європейського Союзу. – С. 313-319. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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    Ukraine - EU. Innovations, in Education, Technology, Business and Law. April 24-

28, 2018 Slovak Republic-Czech Republic [Text] : collection of international scientific 

papers / Chernihiv National University of Technology (Ukraine), Ptukha Institute for 

Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

Academic Society of Michal Baludansky (Slovak Republic) [et al]. - Chernihiv: [CNUT], 

2018. - 382 p.: il. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. англ., укр. та рос.   

 

 

From contents: 

Середа В. Некоторые аспекты дефиниции «иностранные инвестиции» в международно-правовой 

практике защиты гарантий инвесторов. – С. 73-75. 

Кічук Я. Європейські правові традиції: актуалізація аксіологічної складової громадянської 

компетентності українського студентства. – С. 174-176. 

Кінчук Н. Євроінтеграційний вектор інновацій у післядипломній освіті – передумова розвитку 

професійної ідентичності. – С. 176-178. 

Черкас Н. Оцінка реального обмінного курсу та конкурентоспроможності в умовах глобальної 

мережевізації торгівлі. – С.271-273. 

Кирилюк Ю., Пшенична Т. Дедлайн  імплементації правових актів Європейського Союзу відповідно до 

Угоди про Асоціацію України з ЄС. –  С.290-292. 

Пасічник Ю. Сучасні тенденції розвитку світової економічної системи. – С. 296-298. 

 

 

 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
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    Ковінько, Олена Миколаївна.  

    Маркетинговий механізм управління підприємствами в умовах міжнародної диверсифікації бізнесу 

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

видами екон. діяльн.)" / Ковінько Олена Миколаївна; МОН України, Донецький нац. ун-т імені В. Стуса. - 

Вінниця, 2018. - 41 с. 
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Національний авіаційний університет. 
    Вісник Національного авіаційного університету [Текст] : зб. наук. пр. - К.: [НАУ], 2009. -  (Педагогіка. 

Психологія). -   

   Вип. 2 (11). - К., 2017. - 190 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., англ. 

 
Зі змісту: 

Крилова К. В. Особливості професійної підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної 

діяльності авіакомпаній у вищих льотних навчальних закладах. – С. 79-84. 

Стаття присвячена розгляду такої актуальної теми, як підготовка  майбутніх менеджерів 

зовнішньоекономічної діяльності у льотних навчальних закладах. Розглядаються професійно значущі якості, 

компетентності, якими повинен володіти менеджер зовнішньоекономічної діяльності, визначення та 

компоненти комунікативної компетентності майбутнього фахівця з менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%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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    Проблеми економіки та управління [Текст] : зб. наук. пр. / голова РВР Н. І. Чухрай. - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2017. - 164 с. : іл. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 873). - 

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

 

Зі змісту: 

Угольков Є. О. Світові тенденції використання інструментів Інтернет-маркетингу. – С. 97-104. 

У цій статті проведено огляд досліджень відомих світових компаній у сфері реклами та маркетингу, які 

проводять аналіз тенденцій використання інструментів Інтернет-маркетингу у сучасному динамічному 

середовищі. 

 

 

Б 18824 

   63  

 

Таврійський державний агротехнологічний університет. 

    Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету [Текст] / 

Таврійський держ. агротехнол. ун-т, Ф-т економіки та бізнесу. - Мелітополь : [РВВ Таврійського держ. 

агротехнол. ун-ту]. - (Економічні науки).    

   № 3 (35). - Мелітополь, 2017. - 360 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -Текст укр. та англ. Дод. тит. арк. 

англ. 

 

Зі змісту: 

Серських Н. С. Особливості розвитку інтернет-маркетингу в Україні. – С. 148-153. 

Мета статті  полягає у визначенні особливостей розвитку інтернет-маркетингу в Україні в умовах 

розвитку електронної економіки. Досліджено основні підходи до визначення категорії «інтернет-маркетинг» 

зарубіжними та українськими науковцями. Проаналізовано статистичні дані охоплення інтернет-аудиторії в 

Україні. Визначено основні канали та інструменти цифрового та інтернет-маркетингу. 

 

 

Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  

діяльність.  Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій 
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Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. 
    Збірник наукових праць [Текст] = Collection of Scientific Papers / Міноборони України. - К.: [ВІТІ]. 

   Вип. № 1. - К., 2018. - 151 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., та англ. 

 

Зі змісту: 

Копійка О. В. , Коротченко Л. А. Підходи до побудови сучасної ІТ-інфраструктури як основи створення 

єдиного інформаційного простору. – С. 34-42. 

У статті проведено аналіз методів побудови системної архітектури інформаційної інфраструктури, які 

використовуються в Центрі обробки даних. Розглянуті основні принципи адаптивного дизайну 

інфраструктури. Визначено недоліки та переваги зазначених методів, принципів та надано рекомендації 

щодо створення єдиного інформаційного простору. 
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Запорізька державна інженерна академія. 
    Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Текст] = Humanities Bulletin of 

Zaporizhzhe State Engineering Academy : збірник наук. праць = Гуманитарный вестник Запорожской 

государственной инженерной академии. - Запоріжжя : ЗДІА. -    

   Вип. 71. - Запоріжжя, 2017. - 190 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. Дод. тит. арк. 

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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B9%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%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%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
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%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F


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

Зі змісту: 

Нікітенко В. О. Методологія аналізу інформаційно-комунікативного процесу як теоретичної засади 

розвитку інформаційного суспільства. – С. 68-75. 

Стаття відображає найсучасніші методи, що дозволили проаналізувати сутність і значення подальшого 

розвитку інформаційного суспільства. 

Соснін О. В., Кононець М. О. Концептуалізація системи освіти, пов’язаної з впровадженням 

інформаційно-комунікаційних технологій в інформаційному суспільстві. – С. 133-142. 

Сформовано концепцію впровадження ІКТ в систему освіти ВНЗ та виявлено недоліки, що заважають цьому 

процесу. 
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"Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства", міжнар. наук.-практ. 

конф. (7 ; 2018 ; Одеса). 
    Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка та управління в умовах 

побудови інформаційного суспільства", [21-22 березня 2018 р.] [Текст] / Одеська нац. акад. зв'язку імені 

О. С. Попова, Навч.-Наук. Ін-т Економіки та Менеджменту (м. Одеса, Україна), Ін-т проблем ринку та екон.-

екол. досліджень НАН України (м. Одеса, Україна) [та ін.]. - О. : ОНАЗ. -   

   Секція 4 : Мегатренди і маркери сучасного глобалізуючого світу, Секція 5 : Удосконалення систем 

управління шляхом впровадження комп'ютерно-інтегрованих технологій. - О., 2018. - 60 с. : граф., рис., табл. 

- Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос. 

 

Зі змісту: 

Воронкова В. Г. Розвиток інформаційного суспільства в Україні: проблеми та перспективи їх 

вирішення. – С. 10-13. 

Результат дослідження: здійснення аналізу проблем інформаційного суспільства в контексті зарубіжного та 

вітчизняного досвіду.  Мета дослідження – здійснити концептуалізацію розвитку інформаційного 

суспільства в Україні.  
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    Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства [Текст] : матеріали 

наук.-практ. конф., 29 листоп. 2017 р. / [упор.:В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв] ; НАПрН України, НДІ 

інформатики і права, НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського", Ф-т соціології і права [та ін.]. - К. : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2017. - 226 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Опубліковано тези доповідей та виступів, де розглянуто питання  філософії інформаційного суспільства, 

інформаційного права та інформаційної безпеки, трансформації інформаційного суспільства в суспільство 

знань; банку прав і свобод людини та законних інтересів суспільства і держави в інформаційній сфері; 

пріоритетів розвитку правової науки та освіти в інформаційний сфері та проблем і напрямів розвитку 

національного законодавства в інформаційній сфері. 
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    Юридичні науки [Текст] : [зб. наук. пр.] / голова РВР Н. І. Чухрай. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2017. 

- 352 с. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 876). - Бібліогр. наприкінці ст. - 

Текст кн. укр., рос. та англ. 

 

Зі змісту: 

Литвин Н. Інформаційне суспільство як головний пріоритет перспективного розвитку держави. – С. 

157-162. 

Розглянуто передумови створення інформаційного суспільства в Україні та розкрито його значення для 

розвитку держави. Визначено рівень розвитку інформаційного суспільства в Україні, недоліки та завдання з 

їх подолання згідно зі Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні. Проаналізовано 

показники міжнародного рейтингу розвитку інформаційного суспільства в Україні.  

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%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%287%20;%202018%20;%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%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%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%287%20;%202018%20;%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%29


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

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

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

торгівлі 
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    Вільхівська, Ольга Володимирівна.  

    Інноваційний розвиток підприємств на основі технологій електронного бізнесу [Текст] : автореф. дис. 

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

Вільхівська Ольга Володимирівна; МОН України, Харківський нац. екон. ун-т імені С. Кузнеця. - Х., 2018. - 

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

"Економічна теорія та економічна історія"). 

   Вип. 14 (56). - Луцьк, 2017. - 278 с.: іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Баула О. В. Зовнішня торгівля України в умовах глобальних трансформацій. – С. 17-27. 

У статті розглянуто сучасні проблеми зовнішньоторговельної діяльності України в умовах 

євроінтеграційного процесу та складних політико-економічних подій, зокрема окреслено чинники 

гальмування вітчизняного експорту товарів і послуг. 
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Житомирський державний технологічний університет. Всеукраїнська науково-практична on-line 

конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки (2017 ; Житомир). 
    Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та 

студентів, присвяченої Дню науки, м. Житомир, 17-19 травня 2017 року [Текст] : [наук. вид.] / Житомир. 

держ. технол. ун-т. - [Житомир]: ЖДТУ, 2017 -   7(заг.). 

   Т. 2. - [Житомир], 2017. - 297 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Романчук О. І. Перспективи розвитку Інтернет-торгівлі в Україні. – С. 131-132. 

«Існують різні рівні організації електронної комерції: національний та міжнародний. По ряду  причин на 

міжнародному рівні електронна комерція ускладнюється. Це залежить в першу чергу від митних зборів, 

відмінностей в системах оподаткувань і в проведенні банківських операцій. Електронна комерція 

реалізується в рамках Інтернет-економіки, тобто середовища, де компанія або людина можуть 

налагоджувати взаємозв’язки двостороннього співробітництва в торговельній сфері». 
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    Моделювання та інформаційні системи в економіці [Текст] : зб. наук. пр. / гол. ред. В. К. Галіцин ; 

Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ. 

   Вип. 94. - К., 2017. - 226 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., англ. 

 

Зі змісту: 

Мазур М. В., Сіренко К. В. Статистичне оцінювання умов зовнішньої торгівлі в Україні. – С. 295-311. 

У статті розглянуто підходи до статистичного оцінювання умов торгівлі на зовнішньому ринку України. 

Проаналізовано відмінності динаміки цінового  та кількісного індексів умов зовнішньої торгівлі у різні 

періоди розвитку економіки України. Визначено напрями покращення умов торгівлі на зовнішньому ринку. 

 

 

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%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%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.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20on-line%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%94%D0%BD%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%20%282017%20;%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%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%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%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.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20on-line%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%94%D0%BD%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%20%282017%20;%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%29


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

    Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету [Текст] / 

Таврійський держ. агротехнол. ун-т, Ф-т економіки та бізнесу. - Мелітополь : [РВВ Таврійського держ. 

агротехнол. ун-ту]. - (Економічні науки).    

   № 3 (35). - Мелітополь, 2017. - 360 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. Дод. тит. арк. 

англ. 

Зі змісту: 

Красноєд Т. Л., Бакіна Т. В. Удосконалення товарної структури продукції АПК України в контексті 

підвищення її конкурентоспроможності. – С. 39-45. 

Лисак О. І. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні. – С. 46-54. 

Ґудзь М. В. Біржова торгівля: вітчизняний та іноземний досвід. – С. 203-210. 
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    Innovative Trends in World Trade Development [Text] : the monograph / 

[Rumyantsev A. P., Sidenko S. V.,Bila S. O. et al] ; National Aviation University, The 

Educational and Research In-te International Relations. - K.: [NAU], 2018. - 416 p.: il. - 

Бібліогр. наприкінці глав. -  Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Кн. англ. мов. 

 

Монографія присвячена дослідженню інноваційних напрямів світової торгівлі в 

умовах глобалізації. Висвітлено теоретичні та методологічні основи формування та 

розвитку інноваційних напрямів міжнародних торговельних відносин, розглянуто 

механізми їх реалізації на національному, регіональному та глобальному рівнях. Особливу увагу приділено 

аналізу шляхів підтримки інновацій в інфраструктурі світового ринку товарів, послуг, фінансів і праці. 

 

 

Розділ 5.   Світова валютна система і  міжнародні валютно-фінансові відносини 
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    Войнова, Євгенія Іванівна.  

    Світовий ринок страхових та фінансових послуг: структурні зрушення та 

конкурентоспроможність країн [Текст] : монографія / Є. І. Войнова ; Одес. нац. ун-

т ім. І. І. Мечникова. - О. : ОЛДІ-Плюс, 2018. - 550 с. : табл. - Бібліогр.: с. 376-425. 

 

У монографії досліджується світовий ринок послуг, його структура, особливості 

функціонування. Більш детальна увага сконцентрована на двох його підструктурах: 

світовому ринку страхових послуг і світовому ринку фінансових послуг. Оцінка 

діяльності країн на цих двох ринках була здійснена через призму розроблених автором рейтингів 

конкурентоспроможності країн на світовому ринку страхових і фінансових послуг. В монографії особлива 

увага була приділена якісній характеристиці країн –світових лідерів цих двох ринків як за рейтингом, так і 

за рівнем спеціалізації на торгівлі фінансовими послугами. 
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Житомирський державний технологічний університет. Всеукраїнська науково-практична on-line 

конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки (2017 ; Житомир). 
    Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та 

студентів, присвяченої Дню науки, м. Житомир, 17-19 травня 2017 року [Текст] : [наук. вид.] / Житомир. 

держ. технол. ун-т. - [Житомир]: ЖДТУ, 2017 -       

   Т. 2. - [Житомир], 2017. - 297 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.    

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B9%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%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%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
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%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%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%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%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.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20on-line%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%94%D0%BD%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%20%282017%20;%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%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%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%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.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20on-line%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%94%D0%BD%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%20%282017%20;%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%29


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

Зі змісту: 

Загоровська В. В. Зарубіжний досвід фінансового супроводу інноваційної діяльності підприємства. – С. 

92-95. 

«Пряме державне фінансування інноваційного розвитку розвинених країн здійснюється і через державні 

цільові програми: у Канаді за кошти федеральної програми розвитку стратегічних технологій підприємства 

мають змогу відшкодовувати до 50% їх витрат на НДДКР; у Японії ведеться цільове бюджетне 

фінансування малого бізнесу; у Великобританії діє система конкурсної державної допомоги для 

найважливіших інвестиційних проектів». 
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    Олійник, Андрій Анатолійович.  

    Трансформація національних валютних систем в умовах інституційної глобалізації [Текст] : автореф. 

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

відносини" / Олійник Андрій Анатолійович ; МОН України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - 

К., 2018. - 21 с. 
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    Павлюк , Олена Олександрівна.  

    Сучасні світові стандарти банківського регулювання та їх імплементація в 

Україні [Текст] : монографія / Павлюк О. О. ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. 

В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2018. - 281 с. : табл. - Бібліогр.: с. 268-276 та у виносках. 
 

У монографії розглядаються сучасні світові стандарти банківського регулювання. 

Описано виклики, що їх глобальне ринкове середовище транслюватиме 

банківському бізнесу найближчими десятиріччями, зокрема, у практиках 

банківського нагляду та регулювання. На підставі аналізу еволюції сучасних 

стандартів банківського регулювання, розкрито вплив положень Базельського комітету з банківського 

нагляду на практики управління  ризиками. 
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    Порівняльний аналіз інституційної архітектури бюджетних систем: світовий 

досвід та Україна [Текст] : монографія / [Рекова Н. Ю., Долозіна І. Л., Мойсеєнко 

К. Є. та ін.] ; за  Н. Ю. Рекової ; Держ. вищ. навч. заклад "Донецький нац. технічний 

ун-т". - Покровськ : ДВНЗ "ДонНТУ", 2017. - 307 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 253-

285.  
 

У монографії поглиблено наукові положення щодо підходів до реального виконання 

доходної частини місцевих бюджетів та визначення пріоритетності власних 

податкових та неподаткових джерел формування доходів; обґрунтовано зміст принципів управління 

доходами державного та місцевих бюджетів за різних моделей побудови бюджетно-податкових відносин 

між центральним урядом та територіальними утвореннями; обґрунтовано зміст моделей бюджетних систем 

в інституційному та операційному аспектах на основі вивчення світового досвіду та вітчизняних реалій. 
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    Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності, Міжнародна 

наук.-практ. конф. (1 ; 2018 ; Дніпро).  
    I Міжнародна науково-практична конференція " Проблеми і перспективи сучасного розвитку 

фінансів, обліку та банківської діяльності" [Текст] : матеріали конф., 19 берез. 2018 р. / Ун-т ім. Альфреда 

Нобеля, Каф. міжнар. фінансів, обліку та оподаткування, Одес. нац. екон. ун-т [та ін.]. - Д. : [Університет ім. 

Альфреда Нобеля], 2018. - 397 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -   рос., пол. та англ. мов. 
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   Вип. 1 (29). - К., 2017. - 276 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., англ. 
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    Шебаніна, Олена В'ячеславівна.  

    Податковий атлас: особливості податкових систем країн світу [Текст] : 

факультативний курс / О. В. Шебаніна, В. В. Клочан, Г. М. Рябенко ; Миколаївський 

нац. аграрний ун-т. - Миколаїв : [МНАУ], 2017. - 234 с. : фот. - Бібліогр.: с. 209-233  

 

У книзі розглянуто роль та місце податків у розвитку різних країн світу, їх зв'язок з 

видатними подіями у цих країнах та значення, яке мають податки в історії розвитку 

культури людства.  Також  представлено  дивовижні  історичні  та сучасні факти про  

                                         оподаткування. 
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