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Книжкові видання
1.

Черевко, Олександр Володимирович.
Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України [Текст] : монографія /
О. В. Черевко. — Черкаси : Брама-Україна, 2006. — 359, [8] с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 314—341 (402 назви). — 400 пр.
ISBN 966-8756-45-2 (у паліт.)
[2014-18896=42452]
УДК 332.1(477)
ББК 65.04(4Укр)
Ч-46

2.

Інструменти лібералізації та спрощення світової торгівлі: міжнародний і національний аспекти [Текст] :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2014 р. / [ред. група: Ченцов В. В. та ін.]. —
Дніпропетровськ : АМСУ, 2014. — 184 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Регіон. навч. центр Всесвіт. мит. орг., Держ. НДІ мит. справи, Акад. мит. служби України. —
Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-328-095-0.
І. Академія митної служби України (Дніпропетровськ). ІІ. Ченцов, Віктор Васильович, ред.
[2014-18924=42523]
УДК 339(06)
ББК 65.5я431
І-72

3.

Управління у Європейському Союзі [Текст] : навч. посіб. / [Загорський В. С., Красівський О. Я.,
Мазій Н. Г. та ін.] ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів :
ЛРІДУ НАДУ, 2014. — 206 с. : іл., табл. ; 24 см.
Авт. зазначено в змісті. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-644-019-2.
І. Загорський, Володимир Степанович та ін. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові
України (Київ). Львівський регіональний ін-т держ. упр.
[2014-18932=42153]
УДК 35:061.1ЄС](075)
ББК 67.401я7
У67

4.

Дунська, Алла Рашидівна.
Інноваційний механізм розвитку промислових підприємств в умовах світового ринку [Текст] : монографія
/ Дунська Алла Рашидівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ : Кондор, 2014. — 485 с. :
іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 445—470 (362 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-2781-72-4 (у паліт.)
[2014-18996=42565]
УДК 005.591.6:334.716
ББК 65.290-2
Д83

5.

Федотов, Олександр Анатолійович.
Викриття злочинів у сфері комп'ютерних технологій як різновид боротьби з тероризмом [Текст] :
монографія / О. А. Федотов ; Нац. акад. внутр. справ. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. —
219 с. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 186—217 (359 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-607-654-4 (у паліт.)
[2014-19062=42847]
УДК 343.983:004]:343.326
ББК 67.52+32.973
Ф34

6.

Рашкевич, Юрій Михайлович.
Болонський процес та нова парадиграма вищої освіти [Текст] : монографія / Ю. М. Рашкевич ; Нац. ун-т
"Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 166 с. : іл., табл., портр. ; 24 см.
Бібліогр.: с. 159—164 (63 назви). — 300 пр.
ISBN 978-617-607-628-5.
[2014-19066=42857]
УДК 378.014.5(477:4)
ББК 74.58(4Укр)+74.58(4)
Р28
2

7.

Дипломатична та консульська служба [Текст] : навч. посіб. / [Турчин Я. Б., Горбач О. Н., Дорош Л. О.
та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. — 223 с. : іл., табл.,
портр. ; 24 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 216—221 (109 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-607-659-9.
І. Турчин, Ярина Богданівна та ін. ІІ. "Львівська політехніка", нац. ун-т.
[2014-19067=42926]
УДК 327:341.7/.8](075)
ББК 66.49я7+67.412я7
Д46

8.

Європейський суд з прав людини. Судова практика [Текст] / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — Київ : Журн.
"Право України", 2011— . — 21 см.
Вип. 3 : Стаття 6 ЄКПЛ. Право на справедливий суд : у 3 кн., кн. 1 : Загальні принципи і стандарти
застосування статті 6 ЄКПЛ, ч. 2. — 2013. — 1147 с. : іл., табл., портр. — У надзаг.: Дод. до журн.
"Право України". — Бібліогр. в підрядк. прим. — У паліт.
І. Буткевич, Володимир Григорович, ред.
[2014-19142=43067]
УДК 341.645:342.7](4)
ББК 67.9(4)412
Є24

9.

Європейський суд з прав людини. Судова практика [Текст] / за заг. ред. В. Г. Буткевича. — Київ : Право
України, 2011— . — 21 см.
Вип. 3 : Стаття 6 ЄКПЛ. Право на справедливий суд : у 3 кн., кн. 1 : Загальні принципи і стандарти
застосування статті 6 ЄКПЛ, ч. 3. — 2013. — 925 с. : табл., портр. — У надзаг.: Дод. до журн. "Право
України". — Бібліогр. в підрядк. прим. — У паліт.
І. Буткевич, Володимир Григорович, ред.
[2014-19143=43068]
УДК 341.645:342.7](4)
ББК 67.9(4)412
Є24

10. Економічна складова Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення та
державного управління [Текст] / [О. Бетлій, М. Риженков, К. Кравчук та ін.] ; Ін-т екон. дослідж. та політ.
консультацій. — Київ : Альфа-ПІК, 2014. — 139 с. : іл., табл. ; 29 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 1 000 пр.
ISBN 978-966-1670-20-3.
І. Бетлій, Олександра та ін. ІІ. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (Київ).
[2014-19161=42967]
УДК 339.923:061.1ЄС]:330.3(477)
ББК 65.9(4Укр)5+65.013(4Укр)
Е40
11. Між Європою та війною. Весна — літо 2014 [Текст] : [зб. ст., інтерв'ю та есеїв з економіки, політики,
війск. справи, історії та культури] / Нац. ун-т "Остроз. акад.", Інформ. агентство "А4—УА" ; [упоряд.
С. Синюк]. — Львів : [б. в.] ; Острог (Рівнен. обл.) : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2014. — 191 с. :
іл. ; 21 см.
500 пр.
ISBN 978-966-2254-90-7.
І. Синявський, Сергій Я. ІІ. "Острозька академія", нац. ун-т (Рівнен. обл.).
[2014-19194=43160]
УДК 821.161.2-92-4+327(4)"2014*321/322"
ББК 84(4Укр)6-44+66.4(4)
М58
12. Малиновська, Олена Анатоліївна.
Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення [Текст] : аналіт. доп. /
[О. А. Малиновська] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ : НІСД, 2014. — 57, [1] с. : іл., табл. ; 20 см. —
(Серія "Економіка" ; вип. 18).
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр.
ISBN 978-966-554-233-9.
І. Назва.
[2014-19200=42876]
УДК 336.722.32:314.151.3-054.7
ББК 65.262+60.7
М19
3

13. Проблеми розвитку глобальної системи зв'язку, навігації, спостереження та організації повітряного
руху CNS/АТМ [Текст] : тези доп. наук.-техн. конф., 17—19 листоп. 2014 р., [м. Київ / редкол.:
Кулик М. С. (голов. ред.) та ін.]. — Київ : НАУ, 2014. — 163 с. : іл. ; 21 см.
У надзаг.: Нац. авіац. ун-т, Ін-т аеронавігації, Держ. косм. агентство України, Держ. підприємство
обслуговування повітр. руху України (Украерорух). — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. —
170 пр.
І. Національний авіаційний ун-т (Київ). ІІ. Кулик, Микола Сергійович, ред.
[2014-19226=42766]
УДК 621.396.9(06)
ББК 32.884я431
П78
14. Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах [Текст] : зб. наук. пр. / НДІ приват. права і
підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України, Лаб. з проблем адаптації цивіл.
законодавства України до стандартів Європ. Союзу, Хмельниц. ун-т упр. та права ; [редкол.:
О. Д. Крупчан (голова) та ін.]. — Хмельницький : ХУУП, 2013. — 395 с. ; 21 см.
Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — 300 пр.
І. Хмельницький ун-т упр. та права. ІІ. Крупчан, Олександр Дмитрович, ред.
[2014-19271=42980]
УДК 347(477)(082)
ББК 67.9(4Укр)404я43
С83
15. Марушевський, Геннадій Борисович.
Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку [Текст] : посібник / Марушевський Г. Б. —
Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2014. — 249 с. : іл., табл. ; 24 см.
На обкл. авт. не зазначено. — На обкл.: Проект Європ. Союзу "Додаткова підтримка Міністерства
екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки". — Бібліогр.:
с. 243—249 (96 назв) та в тексті. — 1 000 пр.
ISBN 978-966-8670-99-2.
І. Назва.
[2014-19284=42305]
УДК 502.1+352](075)
ББК 20.1я7+67.401я7
М29
16. Наукова еліта у розвитку держав [Текст] : матеріали доп. та виступів учасників ІІ Міжнар. наук.-практ.
конф., 9—10 жовт. 2012 р., Україна, м. Київ / [редкол.: Волинка Г. І. та ін.]. — Київ : [б. в.], 2013— . — 30 см.
Вип. 2. — 2013. — 287 с. : табл. — У надзаг.: Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т екології економіки
і права, Нац. центр "Мала акад. наук України". — Текст укр., рос.— Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр.
І. Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова (Київ). ІІ. Волинка, Григорій Іванович, ред.
[2014-19289=42702]
УДК 374:001.32]-056.45(06)
ББК 74.4я43
Н34
17. Антропокультурні чинники європейського вибору України [Текст] / [Є. І. Андрос, Г. І. Шалашенко,
В. П. Загороднюк та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ : Наук. думка, 2014. —
300, [1] с. : іл. ; 23 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — На тит. арк.: Проект "Наукова книга". — Бібліогр. в кінці розд. та в
тексті. — 300 пр.
ISBN 978-966-00-1418-3 (у паліт.)
І. Андрос, Євген Іванович та ін. ІІ. Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди (Київ).
[2014-19338=40022]
УДК 141.319.8(477)
ББК 87(4Укр)
А72
18. Опришко, Віталій Федорович.
Міжнародне економічне право і процес [Текст] : монографія / В. Ф. Опришко. — Київ : Парлам. вид-во,
2014. — 517 с. : табл., портр. ; 21 см.
Бібліогр. в підрядк. прим. — 1 500 пр.
ISBN 978-966-611-950-9 (у паліт.)
[2014-19348=40279]
УДК 341.23:339.5/.9
ББК 67.412
О-62
4

19. Дюгованець, Олеся Михайлівна.
Формування спільної політики Європейського Союзу у сфері венчурного фінансування [Текст] :
монографія / О. М. Дюгованець ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород : Аутдор-Шарк, 2014. —
222 с. : іл., табл., портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 202—222 (280 назв). — 100 пр.
ISBN 978-617-7132-16-4.
[2014-19362=43519]
УДК 339.7(4-6ЄС:477)
ББК 65.9(4)268+65.9(4Укр)268
Д95
20. "Виробничо-експортний потенціал національної економіки", міжнародна науково-практична
конф. (2014 ; Ужгород).
Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Виробничо-експортний потенціал
національної економіки", 3—4 жовт. 2014 року [м. Ужгород] [Текст]. — Ужгород : Ужгород. нац. ун-т ;
Херсон : Гельветика, 2014. — 267 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон ф-т, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку. —
Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-24-7.
[2014-19492=43767]
УДК 339.9(06)
ББК 65.5я431
В92
21. Економічні аспекти розвитку держави: стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали міжнар. наук.практ. конф., 24—25 жовт.2014 р., [Хмельницький / редкол.: Бойчук А. А. та ін.]. — Хмельницький :
Хмельниц. екон. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2014. — 211 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Хмельниц екон. ун-т, Каф. обліку і аудиту, Каф. фінансів, Міжнар. інновац. кластер
"Конкурентоспроможність". — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-33-9.
І. Хмельницький економічний ун-т. ІІ. Бойчук, Антоніна Анатоліївна, ред.
[2014-19495=43768]
УДК 330.34(06)
ББК 65.01я431
Е40
22. Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій [Текст] : VI міжнар.
наук.-практ. конф., 25—27 верес. 2014 р., [Одеса]. — Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ;
Херсон : Гельветика, 2014. — 215 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. екон. теорії та
історії екон. думки та ін. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-18-6.
І. Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.
[2014-19505=43770]
УДК 339.5(06)
ББК 65.428я431
Р51
23. "Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації", міжнародна науковопрактична конф. (2014 ; Миколаїв).
Міжнародна науково-практична конференція "Структурні трансформації національних економік в умовах
глобалізації" [Текст] : (присвяч. 10-річному ювілею кафедри міжнар. економіки), [Миколаїв], 31 жовт.
2014 р. — Миколаїв : Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; Херсон : Гельветика, 2014. —
326 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Держ. установа "Ін-т економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України", Гуманітар.-техн. ун-т м. Бельсько-Бяла
(Польща), Ун-т "York" (США), Банків. ін-т Вища шк. (Чехія). — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-38-4.
[2014-19507=43769]
УДК 339.924(06)
ББК 65.013я431
С87
24. Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання [Текст] :
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12—13 верес. 2014 р., [Дніпропетровськ]. — Дніпропетровськ :
Нац. гірн. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2014. — 219 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т" (Україна), Univ. of Pzeszow (Польща). — Текст укр., рос., англ. —
5

Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-17-9.
І. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ).
[2014-19513=43826]
УДК 330.34(477)
ББК 65.013(4Укр)
Ф59
25. Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки [Текст] : XVII Міжнар. наук.-практ. конф.
молодих вчених і студентів, 10 груд. 2014 р., [Дніпропетровськ] : тези доп. — Дніпропетровськ :
Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. — 163 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії. — Текст
укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 110 пр.
ISBN 978-966-434-327-2.
І. Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля.
[2014-19554=44001]
УДК 339.92(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)5я43
Є24
26. Залож, Віктор Вікторович.
Теорія і практика наукових досліджень проблем охорони державного кордону [Текст] : [навч. посіб. для
слухачів, курсантів та студентів ВНЗ] / В. В. Залож, І. В. Морозов, А. Б. Мисик ; Нац. акад. держ.
прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, Каф. інтегр. упр. кордонами. — Хмельницький :
Вид-во НАДПСУ, 2014. — 271 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 268—269 (19 назв). — Предм. покажч.: с. 263—267. — 300 пр.
ISBN 978-966-8056-73-4 (у паліт.)
І. Морозов, Ігор Вікторович. ІІ. Мисик, Анатолій Борисович.
[2014-19573=43823]
УДК 001.891:351.746.1](075)
ББК 72я7+67.401.212я7
З-24
27. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів [Текст] : нац. доп. /
[Лібанова Е. М., Хвесик М. А., Алимов О. М. та ін.] ; за ред. Е. М. Лібанової, М. А. Хвесика ; НАН України,
Від-ня економіки, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН
України". — Київ : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2014. — 775 с. : іл., табл. ; 25 см.
Авт. зазначено на с. 11—12. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7395-5 (у паліт.)
І. Лібанова, Елла Марленівна та ін. ІІ. "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН України", держ. установа (Київ).
[2014-19587=43632]
УДК 332.142.4(477)
ББК 65.04(4Укр)
С69
28. Успішний експорт до Європейського Союзу [Текст] : практ. посіб. для малих і серед. підприємств в
Україні : [пер. з нім.] / У. Конст, В. Коруд, В. Мотиль [та ін.]. — Вид. [2-ге], допов. — Львів : Компанія
Імперіал Груп : Львів. ТПП, 2014. — 127 с. : іл., табл., портр. ; 20 см.
Частина тексту парал. укр, англ. — Бібліогр. в тексті. — Предм. покажч.: с. 124—126. — 1 000 пр.
ISBN 978-966-8728-08-2.
І. Конст, Уве та ін.
[2014-19604=43887]
УДК 339.546:061.1ЄС](076.5)
ББК 65.428я7-5
У78
29. Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття [Текст] : зб. тез доп.
міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [Харків, 20—21 берез. 2014 р. / редкол.: К. Д. Гурова (голова) та ін.].
— Київ : КНТЕУ ; Харків : ХТЕІ КНТЕУ, 2014. — 288 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г.
Шухова, Бєлгород. ун-т кооперації, економіки і права. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
І. Київський нац. торговельно-економічний ун-т. ІІ. Гурова, Капіталіна Дмитрівна, ред.
[2014-19679=43895]
УДК 378:330.341.1](477)"20"(06)
ББК 74.58(4Укр)я431
І-66
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30. Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття [Текст] : зб. ст.
магістрантів, аспірантів, молодих учених, [Харків, 20 берез. 2014 р. / редкол.: К. Д. Гурова (голова) та ін.].
— Київ : КНТЕУ ; Харків : ХТЕІ КНТЕУ, 2014. — 309 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Бєлгород. держ. технол. ун-т
ім. В. Г. Шухова, Бєлгород. ун-т кооперації, економіки і права. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — 70 пр.
І. Київський нац. торговельно-економічний ун-т. ІІ. Гурова, Капіталіна Дмитрівна, ред.
[2014-19680=43894]
УДК 378:330.341.1](477)"20"(06)
ББК 74.58(4Укр)я431
І-66
31. Головко, Людмила Олександрівна.
Правове забезпечення спільної аграрної політики в ЄС [Текст] : монографія / Л. О. Головко ; Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України. — Київ : НУБіП України, 2014. — 407 с. : табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 387—407 (199 назв) та в тексті. — 300 пр.
ISBN 978-617-7189-55-7.
[2014-19816=44684]
УДК 342.951:338.432.02](4-6ЄС)
ББК 67.9(4)401
Г61
32. Хамініч, Світлана Юріївна.
Енергетична складова конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : монографія / Хамініч С. Ю.,
Пабат А. А. ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2012. — 147 с. :
іл., табл. ; 19 см.
На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр.
ISBN 978-966-383-465-8.
І. Назва. ІІ. Пабат, Анастасія Анатоліївна.
[2014-19875=44943]
УДК 338.45:620.9](477)
ББК 65.9(477)304.14
Х18
33. Економічна конвергенція країн Європейського Союзу: досвід та перспективи для України [Текст] /
[Абсава Л. О., Багмет М. О., Барабаш Л. В. та ін. ; за ред. В. І. Покотилової] ; Виконав. агентство з
освіти, аудіовіз. засобів і культури (EACEA), Херсон. екон.-прав. ін-т. — Херсон : Вишемирський В. С.,
2014. — 324 с. : іл., табл. ; 20 см.
Авт. зазначено на с. 319—321. — Бібліогр.: с. 299—318 (262 назви). — 500 пр.
ISBN 978-966-8912-83-2.
І. Абсава, Людмила Олександрівна та ін. ІІ. Виконавче агентство з освіти, аудіовізуальних засобів і культури.
[2014-20020=45201]
УДК 339.924(4-6ЄС)
ББК 65.9(4)5
Е40
34. Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін [Текст] : матеріали Міжнар.
наук.-практ. Інтернет-конф., 4—5 груд. 2014 р., Україна, м. Тернопіль / [редкол.: Вергунов В. А. та ін.]. —
Тернопіль : Крок, 2014. — 191 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Регіон. центр наук. забезпечення АПВ в Тернопіл. обл., Тернопіл. держ. с.-г. дослід. станція,
Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля та ін. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-617-692-245-2.
І. Тернопілська держ. с.-г. дослідна станція. ІІ. Вергунов, Віктор Анатолійович, ред.
[2014-20085=45797]
УДК 338.43(06)
ББК 65.32я43
Н34
35. Географія світового господарства з основами економіки [Текст] : навч. посіб. / [Я. Б. Олійник,
І. Г. Смирнов, О. О. Любіцева та ін.] ; за ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. — 2-ге вид., стер. — Київ : Знання, 2014. — 637, XXVIII с. : іл., табл. ; 23 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 615—617 (29 назв) та в кінці розд.
ISBN 978-966-346-650-7 (у паліт.)
І. Олійник, Ярослав Богданович та ін. ІІ. Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
[2014-20181=45610]
УДК 911.3:339.9](075)
ББК 65.04я73
Г35
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36. Міжнародні відносини та світова політика [Текст] : підручник / [В. А. Манжола, В. Ю. Крушинський,
С. П. Галака та ін.] ; за ред. В. А. Манжоли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 2-ге вид., перероб. і
допов. — Київ : Знання, 2014. — 662 с. ; 23 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 650—658 (140 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-07-0028-5 (у паліт.)
І. Манжола, Володимир Андрійович та ін. ІІ. Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
[2014-20183=45680]
УДК 327(075)
ББК 66.4я7
М
37. Козик, Василь Васильович.
Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. —
9-те вид., стер. — Київ : Знання, 2014. — 469 с. : іл., табл. ; 22 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття",
ISBN 978-966-346-854-9).
Бібліогр.: с. 415—419 (60 назв) та в дод.
ISBN 978-966-346-612-5 (у паліт.)
І. Панкова, Людмила Архипівна. ІІ. Даниленко, Наталія Борисівна.
[2014-20184=45492]
УДК 327(075)
ББК 66.4я7
К59
38. Міжнародні системи та глобальний розвиток [Текст] : підручник / [В. А. Манжола, О. А. Коппель,
Л. В. Губерський та ін.] ; за ред. Л. В. Губерського, В. А. Манжоли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
— 2-ге вид., перероб. і допов. — Київ : Знання, 2014. — 526 с. : іл. ; 23 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд.
ISBN 978-617-07-0020-9 (у паліт.)
І. Манжола, Володимир Андрійович та ін. ІІ. Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
[2014-20185=45498]
УДК 327(075)
ББК 66.4я7
М58
39. Килин, Оксана Василівна.
Світова економіка [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Килин О. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц.
акад. — Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. — 335 с. : табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 327—333 (101 назва). — 300 пр.
ISBN 978-617-602-091-2 (у паліт.)
[2014-20266=00275]
УДК 339.9(075.8)
ББК 65.5я73
К39
40. Світовий та український ринки основних видів зернової продукції [Текст] / [І. М. Демчак,
В. О. Завалевська, Т. М. Хоменко та ін.] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Укр. НДІ
продуктивності АПК. — Київ : Украгропромпродуктивність, 2014. — 204 с. : іл., табл. ; 29 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 201—203 (33 назви). — 300 пр.
ISBN 978-617-613-025-3.
І. Демчак, Іван Микитович та ін. ІІ. Український н.-д. ін-т продуктивності агропром. комплексу (Київ).
[2014-20301=00093]
УДК 338.439.5:633.1](100+477)
ББК 65.32(0)+65.32(4Укр)
С24
41. Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-екологоекономічних трендів [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 трав. 2014 р., м. Харків / [редкол.:
В. Я. Швець та ін.]. — Дніпропетровськ : НГУ, 2014. — 242 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Ун-т Миколая Коперника
в Торуні (Польща). — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 125 пр.
ISBN 978-966-350-473-5.
І. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ). ІІ. Швець, Василь
Якович, ред.
[2014-20333=45543]
УДК 332(477)(06)
ББК 65.04(4Укр)я431
Е40
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42. Проблеми інтеграції та диференціації в екологічному праві [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ.
"круглого столу", 25 верес. 2014 р., м. Дніпропетровськ / [редкол.: В. І. Андрейцев та ін.]. —
Дніпропетровськ : НГУ, 2014. — 274 с. ; 21 см.
У надзаг.: Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Євраз. асоц. правничих шк. та правників. — Бібліогр. в кінці доп.
та в підрядк. прим. — 50 пр.
ISBN 978-966-350-483-4.
І. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ). ІІ. Андрейцев,
Володимир Іванович, ред.
[2014-20337=45539]
УДК 349.6(06)
ББК 67.407я431
П78
43. Стукало, Аліна Вікторівна.
Глобалізація транспортного ринку і сталий розвиток економіки залізничного транспорту України [Текст] :
монографія / А. В. Стукало ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ : ДЕТУТ, 2014. — 163 с. : іл., табл.,
портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 154—163 (91 назва). — 600 пр.
ISBN 978-966-2197-70-9.
[2014-20348=45211]
УДК 338.47:339.9 ](100)+338.47:629.4](477)
ББК 65.37(4Укр)+65.5
С88
44. Гнатюк, Сергій Леонідович.
Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні
аспекти [Текст] : аналіт. доп. / [С. Л. Гнатюк] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ : НІСД, 2014. — 88, [1] с. ;
20 см. — (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 3).
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — У кн. також: Матеріали засідання "круглого столу" "Особливості
захисту персональних... ",10 жовт. 2013 р. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Примірник
деф.: Текст на с. 10, 32, 54 не надруковано. — 200 пр.
ISBN 978-966-554-236-0.
І. Назва. ІІ. Національний ін-т стратегічних досліджень (Київ).
[2014-20353=46019]
УДК 004.056.5
ББК 32.973
Г56
45. Калінчик, Микола Володимирович.
Розвиток підприємств олієжирового підкомплексу в системі євроінтеграції [Текст] : монографія /
М. В. Калінчик, М. М. Ільчук, А. М. Новосельцева. — Київ : Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", 2014.
— 223 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 177—194 (199 назв) та в тексті. — 300 пр.
ISBN 978-966-669-461-7 (у паліт.)
І. Ільчук, Микола Максимович. ІІ. Новосельцева, Анна Миколаївна.
[2014-20357=45545]
УДК 631.15:633.85]:339.922(4)
ББК 65.321+65.5(4)
К17
46. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України [Текст] : аналіт. доп. /
[О. М. Суходоля, А. А. Сидоренко, С. В. Бєгун, А. А. Білуха ; за заг. ред. О. М. Суходолі] ; Нац. ін-т
стратег. дослідж. — Київ : НІСД, 2014. — 111 с. : табл. ; 20 см. — (Серія "Національна безпека" ; вип. 8).
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — У кн. також: Матеріали засідання "круглого столу" "Сучасний стан,
проблеми...", 20 черв. 2014 р., м. Київ. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. — 200 пр.
ISBN 978-966-554-235-3.
І. Суходоля, Олександр Михайлович та ін. ІІ. Національний ін-т стратегічних досліджень (Київ).
[2014-20358=00087]
УДК 620.9:621.22](477)
ББК 31.19(4Укр)+31.56(4Укр)
С91
47. Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі
компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального
процесу [Текст] : монографія / [Рябова З. В., Драч І. І., Дивак В. В. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України,
9

Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". — Київ : Альфа-Реклама, 2014. — 337 с. : іл., табл. ; 20 см.
Авт. зазначено на 336-й с. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — Вид. держ. коштом. — 300 пр.
ISBN 978-966-288-057-1.
І. Рябова, Зоя Вікторівна та ін. ІІ. "Університет менеджменту освіти", держ. вищий навчальний заклад
(Київ).
[2014-20359=44830]
УДК 378.014.5
ББК 74.58
Т33
48. Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Синиця С. М., Гринів Л. В.,
Ляхович Г. І., Романюк М. Д.] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ :
ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника", 2014. — 335 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 334—335 (17 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-640-393-6 (у паліт.)
І. Синиця, Світлана Михайлівна та ін. ІІ. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника", держ. вищий
навчальний заклад (Івано-Франківськ).
[2014-20366=00585]
УДК 339.9:005](075.8)
ББК 65.5-2я73
М58
49. Шляхи соціального становлення студентів вищих навчальних закладів в умовах загальноєвропейського
освітнього простору [Текст] : зб. матеріалів IV Міжнар. "Школи студентських ініціатив" для ВНЗ I—IV рівнів
акредитації, 13—14 груд. 2013 р. / [упоряд.: Савицька І. М., Старченко О. В.]. — Глухів (Сум. обл.) :
ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. — 79 с. : іл. ; 21 см.
У надзаг.: Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. — Текст укр., рос. — Бібліогр.: с. 73—77
(85 назв) та в кінці ст. — 300 пр.
І. Савицька, Інна Михайлівна. ІІ. Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка (Сум. обл.).
[2014-20369=45788]
УДК 378.035(4)(06)
ББК 74.58(4)я431
Ш70
50. Україна. Верховна Рада. Ком. з питань нац. безпеки і оборони. Парламентські слухання (2013).
Обороноздатність України у ХХІ столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання [Текст] : матеріали
парлам. слухань у Верховній Раді України, 23 лип. 2014 р. — Київ : Парлам. вид-во, 2014. — 341 с. : іл.,
табл. ; 22 см.
У надзаг.: Верховна Рада України, Ком. з питань нац. безпеки і оборони. — Частина тексту рос. — 500 пр.
ISBN 978-966-611-970-7.
[2014-20407=45194]
УДК 355.45(477)(06)
ББК 68(4Укр)я43
У45
51. Шемет, Тетяна Станіславівна.
Валютна інтеграція в глобалізованому світі [Текст] : монографія / Т. С. Шемет. — Харків : Технол.
Центр, 2014. — 319 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 263—305 (466 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-97289-9-9.
[2014-20461=00592]
УДК 336.743:339.924
ББК 65.262
Ш46
52. Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: практичні аспекти [Текст] :
колект. монографія / [Тихомирова Є. Б., Миронова О. І., Федонюк С. В. та ін.] ; Східноєвроп. нац. ун-т
ім. Лесі Українки. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — 287 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-7181-69-8.
І. Тихомирова, Євгенія Борисівна та ін. ІІ. Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки (Луцьк).
[2014-20512=00476]
УДК 339.92:004](477)
ББК 65.9(4Укр)5-5
І-74
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53. Бояр, Андрій Олексійович.
Трансформація бюджетної моделі ЄС в умовах глобальної фінансової турбулентності [Текст] :
монографія / А. О. Бояр ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Луцьк : Вежа-Друк,
2014. — 254 с. : іл., табл., портр. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 238—254 (234 назви) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-7181-64-3.
[2014-20522=00482]
УДК 336.145.1:061.1ЄС
ББК 65.9(4)261.3
Б86
54. Етнодизайн : Європейський вектор розвитку і національний контекст [Текст] : зб. наук. пр.
[за матеріалами ІІ Міжнар. конгресу (16—18 жовт. 2013 р., Полтава) / редкол.: Є. А. Антонович та ін.]. —
Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014— . — 21 см.
Кн. 1. — 2014. — 541 с. : іл., табл. — У надзаг.: М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України,
Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка та ін. — Текст укр., англ. — Бібліогр. в кінці ст. — 500 пр. —
ІSBN 978-966-2538-36-6.
І. Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. ІІ. Антонович, Євген Антонович, ред.
[2014-20538=45103]
УДК 7.012:39](06)
ББК 85я431+63.5я431
Е91
55. Йохна, Микола Антонович.
Інституційні та ресурсні аспекти міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст]
/ Йохна М. А. — Хмельницький : ХНУ, 2014. — 294 с. : іл., табл. ; 27 см.
Бібліогр.: с. 247—268 (455 назв) та в тексті. — 300 пр.
ISBN 978-966-330-217-1 (у паліт.)
[2014-20561=00043]
УДК 005.332.4:339.5]:334.716
ББК 65.301+65.5
Й75
56. Третяк, Вікторія Павлівна.
Управління розвитком соціальної інфраструктури України в умовах глобалізації [Текст] / В. П. Третяк ;
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 317 с. : іл., табл. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 289—317 (329 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-285-153-3.
[2014-20595=00149]
УДК 338.49:316](477)
ББК 65.9(4Укр)-96
Т66
57. Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних
продуктів [Текст] / [за ред. Є. Милованова та ін.] ; Федерація органіч. руху України. — Львів : АРС ; Київ :
Федерація органіч. руху України, 2013. — 261, [1] с. : табл. ; 20 см. — (Серія "Нормативне
регулювання" ; кн. 3).
Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.
ISBN 978-966-2739-30-5.
І. Федерація органічного руху України (Київ). ІІ. Милованов, Євген Володимирович, ред.
[2014-20744=01024]
УДК 006.033(4-6ЄС):631.147](035)
ББК 30ц(4)я2
Д58
58. Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання
Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері
національної безпеки" [Текст] / [Горбулін В. П., Власюк О. С., Литвиненко О. В. та ін.]. — Київ : НІСД,
2014. — 147 с. : іл. ; 29 см.
Авт. зазначено на с. 138—147. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 1 000 пр.
ISBN 978-966-554-237-7.
І. Горбулін, Володимир Павлович та ін.
[2014-21366=01291]
УДК 338.24:351.86](477)
ББК 65.9(4Укр)-2+67.9(4Укр)401
А64
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59. Дудаш, Тамара Іванівна.
Практика Європейського суду з прав людини [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. Івана
Франка. — 2-ге вид., змін. і допов. — Київ : Алерта : Всеукр. асоц. видавців "Прав. єдність", 2014. —
486 с. : іл., схема. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 419—428 (113 назв), в кінці розд. та в підрядк. прим. — Імен. покажч. використ. рішень суду:
с. 429—436. — Предм. покажч.: с. 437—438.
ISBN 978-617-566-291-5.
[2014-21450=01812]
УДК 341.64:341.231.14](4)(075.8)
ББК 67.9(4)412.1я73
Д81
60. Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід [Текст] : монографія /
[Ґудзь М. В., Фалько Є. А., Марченко О. А. та ін.] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя : ЛІПС, 2014. —
275 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено в змісті. — Бібліогр. в кінці ст. — 100 пр.
ISBN 978-966-191-169-6.
І. Ґудзь, М. В. та ін. ІІ. Запорізький нац. технічний ун-т.
[2014-21496=01996]
УДК 338.48(477+1-87)
ББК 65.9(4Укр)433+65.9(0)433
М74
61. Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід [Текст] : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф., 16—17 жовт. 2014 р. / [редкол.: Зайцева В. М. та ін.]. — Запоріжжя : ЛІПС, 2014. —
375 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Запоріз. нац. техн. ун-т. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 140 пр.
ISBN 978-966-191-168-9.
І. Запорізький нац. технічний ун-т. ІІ. Зайцева, Валентина Миколаївна, ред.
[2014-21497=01995]
УДК 338.48(477+1-87)(06)
ББК 65.9(4Укр)433я43+65.9(0)433я43
М74
62. Бутко, Микола Петрович.
Модернізація регіональних господарських систем у глобалізаційному економічному просторі [Текст] :
монографія / М. П. Бутко, Т. В. Пепа, Ф. М. Уляненко ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Ніжин (Чернігів. обл.) :
Аспект-Поліграф, 2014. — 267 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 245—263 (207 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-340-563-6 (у паліт.)
І. Пепа, Тарас Вадимович. ІІ. Уляненко, Федір Михайлович.
[2014-21564=02153]
УДК 339.137.2:332.122
ББК 65.42+65.04
Б93
63. Транснаціоналізація і конкурентний розвиток національних економік: теорія і практика країн, що
розвиваються [Текст] : монографія / [Руденко-Сударєва Л. В., Токарь В. В., Ткаченко Ю. В. та ін.] ; за наук.
ред. Л. Руденко-Сударєвої. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Аспект-Поліграф, 2014. — 567 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — 500 пр.
ISBN 978-966-340-565-0 (у паліт.)
І. Руденко-Сударєва, Лариса Володимирівна та ін.
[2014-21566=02151]
УДК 339.94
ББК 65.5
Т65
64. Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-політичних процесів: цикли, криза і
конфлікти [Текст] = The global economic dynamics as a stress factor of socio-political procеsses: cycles,
crisis and conflicts : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 23—30 жовт. 2014 р., [Афіни / голов. ред.
В. В. Олійник]. — Афіни: Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук ; Київ : Ун-т менеджменту освіти,
2014. — 297 c. : іл., табл. ; 21 см.
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У надзаг.: Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України, Євро-Середземномор. Акад. мистецтв
і наук (Афіни). — Надзаг., підзаг., вих. дан. та текст парал. укр., англ. — Текст укр., англ. — Бібліогр. в
кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-966-2339-80-2.
І. Університет менеджменту освіти (Київ). ІІ. Олійник, Віктор Васильович, ред.
[2014-21585=01688]
УДК 339.9.05(06)
ББК 65.5я431
Г54
65. Сумарокова, Віра Григорівна.
Історія українського віолончельного й контрабасового мистецтва в контексті європейського виконавства
[Текст] : [навч. посіб. для студентів мистец. навч. закл. ІІІ—ІV рівнів акредитації] / Віра Сумарокова. —
Ніжин (Київ. обл.) : Лисенко М. М. ; Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2014. — 199 с. : портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 177—186 (123 назви) та в підрядк. прим. — Покажч. імен: с. 187—199. — 300 пр.
ISBN 978-617-640-156-8 (у паліт.)
[2014-21613=02313]
УДК 780.614.334/.335.03.071.2(477)(075.8)
ББК 85.315г(4Укр)
С89
66. Управління соціально-економічним розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні та фінансові
проблеми в умовах глобалізації [Текст] = Управление социально-экономическим развитием страны и
регионов: социальные, экономические и финансовые проблемы в условиях глобализации =
Management socio-economic development of country and regions: sоcial, economic and financial problems in
the conditions og globalization : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених, 28 листоп.
2014 р., м. Дніпропетровськ, Україна. — Дніпропетровськ : ДДФА, 2014. — 228 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Дніпропетров. держ. фінанс. акад., Дніпропетров. облдержадмін., Лодзин. ун-т та ін. — Текст
укр., рос., пол. — Бібліогр. в кінці доп. — Алф. покажч.: с. 227. — 150 пр.
ISBN 978-966-8203-25-1.
І. Дніпропетровська держ. фінансова академія.
[2014-21705=02642]
УДК 330.34(477):339.9](06)
ББК 65.013(4Укр)я43+65.5я43
У67
67. Сучасні тенденції трансформації збройних сил та досвід з впровадження країнами Центрально-Східної
Європи євроатлантичних стандартів [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., 28—29 трав. 2013 р., м. Київ.
— Київ : Стилос, 2013. — 317 с., 16 с. іл. : іл., табл., портр. ; 23 см. — (Бібліотека журналу "Наука і
оборона").
Назва обкл. та текст парал. укр., англ.
ISBN 978-966-193-089-5.
[2014-21757=02613]
УДК 355(477+100)(06)
ББК 68.49(4Укр)я431
С91
68. Основи управління біосферними резерватами в Україні [Текст] : зб. нормат.-прав. актів та наук.-практ.
ст., підгот. у рамках проведення Міжнар. наук.-практ. семінару "Розвиток системи біосферних резервів в
Україні" (01—03 жовт. 2014 р., Ужан. нац. природ. парк, Закарпат. обл.) / [за ред.: Ф. Д. Гамора,
Г. В. Парчука]. — Ужгород : Ужгород. міська друк., 2014. — 318, [1] с. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: М-во екології та природ. ресурсів України, Карпат. біосфер. заповідник, Ужан. нац. природ.
парк. — На обкл.: Проект техн. допомоги ЄС "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних
ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки". — Текст укр., англ. — Бібліогр. в
кінці ст. — 200 пр.
ISBN 978-617-7162-06-2.
І. Ужанський нац. природний парк (Закарпат. обл.). ІІ. Гамора, Ф. Д., ред. ІІІ. "Розвиток системи
біосферних резервів в Україні", міжнародний науково-практичний семінар (2014 ; смт Зелений
Березний, Закарпат. обл.).
[2014-21821=02897]
УДК 502.171:502.211](477)
ББК 20.1(4Укр)
О-75
69. Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України [Текст] / І. А. Вольчин,
Н. І. Дунаєвська, Л. С. Гапонич [та ін.]. — Київ : Гнозіс, 2013. — 319 с. : іл., табл., портр. ; 22 см.
На паліт. у надзаг.: НАН України, Ін-т вугіл. енерготехнологій. — На паліт.: Проект "Демонстрація,
13

ознайомлення та застосування в Україні чистих вугільних технологій (ЧВТ) та технологій уловлювання і
складування вуглецю (УСВ)" фінансується ЄС. — Парал. тит. арк. англ. — Частина тексту парал. укр.,
англ. — Бібліогр. в кінці розд. — 500 пр.
ISBN 978-966-8840-97-5 (у паліт.)
І. Вольчин, Ігор Альбінович та ін.
[2014-21871=02872]
УДК 621.31:622.33](477)
ББК 31.27(4Укр)
П27
70. Сучасні розробки Інституту вугільних енерготехнологій Національної академії наук України для
теплової енергетики [Текст] / О. Ю. Майстренко, Ю. П. Корчевой, О. І. Топал [та ін.]. — Київ : Гнозіс,
2014. — 222 с. : іл., табл. ; 22 см.
На паліт у надзаг.: НАН України, Ін-т вугіл. енерготехнологій. — На паліт.: Проект "Демонстрація,
ознайомлення та застосування в Україні чистих вугільних технологій (ЧВТ) та технологій уловлювання і
складування вуглецю (УСВ)" фінансується ЄС. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр.
ISBN 978-966-2760-13-2 (у паліт.)
І. Майстренко, Олександр Юрійович та ін.
[2014-21872=02873]
УДК 621.31:622.33](477)
ББК 31.27(4Укр)
С91
71. Чорнодід, Ігор Степанович.
Соціальна конкурентоспроможність національної економіки: сутність, показники та чинники
забезпечення [Текст] : монографія / Чорнодід І. С. ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон.
ін-т. — Чернівці : Технодрук, 2014. — 383 с. : іл., табл., портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 309—332 (238 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-7096-28-2 (у паліт.)
[2014-21896=02882]
УДК 338.24:339.137.2
ББК 65.050+65.42
Ч-75
72. "Проблеми формування нової економіки ХХІ століття", міжнародна науково-практична конф.
(7 ; 2014 ; Київ).
Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми формування нової економіки
ХХІ століття", Київ, 25—26 груд. 2014 р. [Текст]. — Дніпропетровськ : Біла К. О., 2014. — 60 с. : іл.,
табл. ; 21 см.
Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-645-184-6.
[2014-21996=03097]
УДК 330.34(477)(06)
ББК 65.013(4Укр)я43
П78
73. Шамраєва, Валентина Михайлівна.
Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] /
В. М. Шамраєва ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. —
Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2014. — 159 с. : табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 153—157 та в кінці розд. — 500 пр.
ISBN 978-966-390-125-1.
[2014-21999=03096]
УДК 341.17:061.1ЄС](075.8)
ББК 66.4(0)я73
Ш19
74. Меліхов, Андрій Анатолійович.
Конкурентний розвиток промислових підприємств: теорія та методологія управління в умовах
турбулентного зовнішнього оточення [Текст] : монографія / Меліхов Андрій Анатолійович ; Держ. ВНЗ
"Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.) : ПДТУ, 2014. — 441 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 337—366 (405 назв). — 320 пр.
ISBN 978-966-604-150-3.
[2014-22012=03134]
УДК 005.332.4:334.716
ББК 65.290-2
М47
14

75. Модернізація правових засад європейської та євразійської інтеграційних стратегій України [Текст] :
зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака ;
за заг. ред. В. І. Короля. — Київ : НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака, 2014. — 286 с. :
схеми. ; 20 см.
Бібліогр. в підрядк. прим.
ISBN 978-617-7087-28-0.
І. Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака (Київ).
ІІ. Король, Володимир Іванович, ред.
[2014-22016=02934]
УДК 341.9(477:4)(082)
ББК 67.9(4Укр)412.2я43+67.9(4)412.2я43
М74
76. Європейські стандарти законотворчої діяльності [Текст] / [упоряд.: О. Л. Копиленко та ін. ; заг. ред.
В. О. Зайчука] ; Верховна Рада України, Ін-т законодавства. — Київ : Парлам. вид-во, 2014. — 382, [1] с. :
табл. ; 21 см.
На контртитулі: 20 років Ін-ту законодавства Верховної Ради України.
ISBN 978-966-611-954-7 (у паліт.)
І. Копиленко, Олександр Любимович. ІІ. Україна. Верховна Рада. Інститут законодавства (Київ).
ІІ. Зайчук, Валентин Олександрович, ред.
[2014-22027=01704]
УДК 342.537.3(4)(094.9)
ББК 67.9(4)400.6
Є24
77. Європейське право. Право Європейського союзу [Текст] : підручник : у 3 кн. / за заг. ред. В. І.
Муравйова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Київ : Ін Юре, 2015. — 21 см.
ISBN 978-966-313-506-9.
Кн. 1 : Інституційне право Європейського союзу / [Муравйов В. І., Шпакович О. М., Лисенко О. М.,
Святун О. В.]. — 307 с. : табл., портр. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 978-966-313-507-6
(у паліт.).
І. Муравйов, Віктор Іванович та ін. ІІ. Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
[2015-00182=40860]
УДК 341.17:061.1ЄС](075)
ББК 67.9(4)412я7
Є24
78. Європейське право. Право Європейського союзу [Текст] : підручник : у 3 кн. / за заг. ред. В. І.
Муравйова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Київ : Ін Юре, 2015. — 21 см.
ISBN 978-966-313-506-9.
Кн. 2 : Матеріальне право Європейського союзу / [Муравйов В. І., Смирнова К. В., Влялько І. В. та ін.]. —
451 с. : табл., портр. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 978-966-313-508-3 (у паліт.).
І. Муравйов, Віктор Іванович та ін. ІІ. Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
[2015-00183=40861]
УДК 341.17:061.1ЄС](075)
ББК 67.9(4)412я7
Є24
79. Європейське право. Право Європейського союзу [Текст] : підручник : у 3 кн. / за заг. ред. В. І.
Муравйова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. — Київ : Ін Юре, 2015. — 21 см.
ISBN 978-966-313-506-9.
Кн. 3 : Право зовнішніх зносин Європейського союзу / [Муравйов В. І., Микієвич М. М., Білас І. Г. та ін.].
— 405, [1] с. : табл., портр. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 377—386 (242 назви) та
в підрядк. прим. — Предм. покажч.: с. 387—402. — ІSBN 978-966-313-509-0 (у паліт.).
І. Муравйов, Віктор Іванович та ін. ІІ. Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
[2015-00184=40862]
УДК 341.17:061.1ЄС](075)
ББК 67.9(4)412я7
Є24
80. "Организация деятельности выпускающей кафедры в условиях интеграции образования",
круглый стол (2014 ; Киев).
Сборник Материалов Круглого стола "Организация деятельности выпускающей кафедры в условиях
интеграции образования", 25 сент. 2014 г. [Текст]. — Киев : Кручинин Л. Ю. : Ин-т высш. образования
НАПНУ, 2015. — 112 с. ; 21 см.
15

В надзаг.: Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т высш. образования НАПН Украины, Акад. муницип. упр.
МОН Украины и др. — Текст рус., укр. — Библиогр. в конце ст. — 100 экз.
ISBN 978-966-8389-83-2.
[2015-00279=45774]
УДК 378.091.212.8(06)
ББК 74.58я431
О-64
81. "Организация деятельности выпускающей кафедры в условиях интеграции образования",
круглый стол (2014 ; Киев).
Сборник материалов Круглого стола "Организация деятельности выпускающей кафедры в условиях
интеграции образования", 25 сент. 2014 г. [Текст]. — Киев : Кручинин Л. Ю. : Ин-т высш. образования
НАПНУ, 2015. — 112 с. ; 21 см.
В надзаг.: Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т высш. образования НАПН Украины, Акад. муницип. упр.
МОН Украины и др. — Текст рус., укр. — Библиогр. в конце докл. — 100 экз.
ISBN 978-966-8389-83-2.
[2015-00279=45774]
УДК 378.091.212.8(06)
ББК 74.58я431
О-64
82. Мунтиян, Валерий Иванович.
Евразийские экономические трансформации в преодолении цивилизационного кризиса [Текст] :
монография / Валерий Мунтиян. — Киев : КВИЦ, 2015. — 1046 с. : ил., табл., портр. ; 23 см.
Библиогр.: с. 1030—1046 (233 назв.).
ISBN 978-617-697-017-0 (в пер.)
[2015-00407=01224]
УДК 339.9
ББК 65.5
М90
83. Гринькевич, Ольга Степанівна.
Митна статистика зовнішньої торгівлі [Текст] : навч. посіб. / Гринькевич О. С., Вдовин М. Л., Марець О. Р. ;
Львів. ін-т економіки і туризму. — Київ : Алерта, 2014. — 237 с. : іл., табл. ; 20 см.
Авт. зазначено на обкл. — Бібліогр. в кінці тем.
ISBN 978-617-566-295-3.
І. Назва. ІІ. Вдовин, Мар'яна Любомирівна. ІІІ. Марець, Оксана Романівна.
[2015-00543=01863]
УДК 311.312:339.543](075)
ББК 60.6я7+65.248я7
Г85
84. Додін, Євген Васильович.
Правове регулювання переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України [Текст] :
монографія / Є. В. Додін, В. В. Коваль, В. В. Прокопенко. — Чернівці : Технодрук, 2015. — 165 с. : іл.,
табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 140—160 (199 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-7096-29-9.
І. Коваль, Наталія Олексіївна. ІІ. Прокопенко, Віктор Валерійович.
[2015-00716=02887]
УДК 342.95:[656.073.5:364]](477)
ББК 67.9(4Укр)401+39.18(4Укр)
Д60
85. Міжнародна економіка [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ : [у 2 ч. / А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник,
Л. П. Кудирко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ : КНТЕУ, 2014. —
25 см.
ISBN 978-966-629-676-7.
Ч. 2. — 323 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 318—323 (105 назв) та в підрядк. прим. — Предм. покажч.:
с. 314—317. — 300 пр. — ІSBN 978-966-629-687-3 (у паліт.).
І. Мазаракі, Анатолій Антонович та ін. ІІ. Київський нац. торговельно-економічний ун-т.
[2015-00843=03396]
УДК 339.9(075.8)
ББК 65.5я73
М58
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86. Современное образование и интеграционные процессы [Текст] : сб. науч. работ Всеукр. науч.-метод.
конф. с междунар. участием, 18—20 нояб. 2014 г., г. Краматорск / под общ. ред. С. В. Ковалевского. —
Краматорск (Донец. обл.) : ДГМА, 2014. — 167 с. : ил., табл. ; 21 см.
В надзаг.: Донбас. гос. машиностроит. акад., Фак. механики и техники Ун-ту Черногории, Высш. техн.
школа Трстеник (Сербия) и др. — Текст рус., укр. — Библиогр. в конце докл. — 100 экз.
ISBN 978-966-379-699-4.
І. Донбасская гос. машиностроительная академия (Краматорск, Донец. обл.). ІІ. Ковалевский, Сергей
Вадимович, ред.
[2015-00893=03762]
УДК 37.014.5(082)
ББК 74.200я43
С56
87. Шевчук, Віктор Іванович.
Медична реабілітація інвалідів за рубежем [Текст] / В. І. Шевчук, Н. М. Беляєва, О. Б. Яворовенко. —
Вінниця : Рогальська І. О., 2014. — 95 с. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 90—94 (59 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-7171-08-8.
І. Беляєва, Наталія Миколаївна. ІІ. Яворовенко, Оксана Борисівна.
[2015-00954=04045]
УДК 615.8-056.26(1-87)
ББК 53.54(0)
Ш37
88. Культурні цінності Європи [Текст] : [зб. наук. ст. : пер. з нім.] / за ред. Г. Йоаса, К. Віґандта. — Київ : Дух
і Літера, 2014. — 551 с. : іл., табл. ; 21 см. — (Бібліотека Європейського форуму).
Бібліогр. в кінці ст.
ISBN 978-966-378-351-2. — ISBN 3-596-16402-8 (нім.) (у паліт.)
І. Йоас, Ганс, пер.
[2015-01061=04120]
УДК 008(4)
ББК 71(4)
К90
89. Снайдер, Тимоти.
Украинская история, российская политика, европейское будущее [Текст] : [пер. с англ.] / Тимоти
Снайдер ; под общ. ред. А. Панича. — Киев : Дух і Літера, 2014. — 246 с. : портр. ; 20 см. — (Библиотека
Європейского Форума).
Библиогр. в тексте.
ISBN 978-966-378-360-4.
[2015-01065=04125]
УДК 94(477:4):327.8(470+571)]"2013/2014"
ББК 63.3(4Укр)64+66.4(2Рос)
С53
90. Смирнова, Ксенія Володимирівна.
Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі: теорія і практика [Текст] : монографія /
К. В. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Одеса : Фенікс, 2015. — 429, [2] с. ; 21 см.
Рез. англ. — Бібліогр.: с. 372—429 (795 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-438-853-2 (у паліт.)
[2015-01066=04157]
УДК 341.215.2:061.1ЄС]:346.54
ББК 67.9(4)412+67(4)404
С50
91. Основы военно-технических исследований. Теория и приложения [Текст] : монография : [в 7 т.]. —
Киев : Изд. дом Д. Бураго, 2011— . — 21 см.
ISBN 978-966-2726-00-8.
Т. 6 : Системы стандартизации и сертификации Украины, Российской Федерации и Республики
Беларусь / И. И. Олейник, П. А. Лукьянов, Ю. А. Чипижко, С. О. Коробченко , [под ред. И. И. Олейника].
— 2014. — 347 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 340—344 (64 назв.). — 300 экз. — ІSBN 978-966-489-298-5
(в пер.).
I. Олейник, Иван Иванович и др.
[2015-01116=04215]
УДК 623:006.034](477+(470+571)+476)
ББК 68.8(4Укр)ц+68.8(2Рос)ц+68.8(4Біл)ц
О-75
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92. Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки [Текст] : тези доп. 5-ї наук.-техн. конф.,
09—12 груд. 2014 р., м. Київ. — Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2014. — 318 с. : табл. ; 20 см.
У надзаг.: М-во оборони України, Центр. НДІ озброєння та військ. техніки Збройних сил України. —
Текст укр., рос. — 100 пр.
ISBN 978-966-489-305-0.
І. Центральний н.-д. ін-т озброєння та військової техніки Збройних сил України (Київ).
[2015-01120=04233]
УДК 623(06)
ББК 68.8я431
П78
93. Особливості застосування підрозділів зенітних ракетних військ у ситуації ескалації воєнного конфлікту
на території держави [Текст] : навч. посіб. / [С. П. Ярош, В. В. Воронін, М. О. Єрмошин та ін.] ; за заг.
ред. С. П. Яроша ; М-во оборони України, Харків. ун-т повітр. сил ім. Івана Кожедуба. — Харків : ХУПС,
2015. — 139 с. : іл., табл. ; 22 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 137—138 (17 назв). — 60 пр.
ISBN 978-966-468-077-3 (у паліт.)
І. Ярош, Сергій Петрович та ін. ІІ. Харківський ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба.
[2015-01199=04415]
УДК 358.116(075)
ББК 68.52я7
О-75
94. Імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної
Європи [Текст] : наук.-аналіт. доп. / [Осташко Т. О., Бородіна О. М., Крисанов Д. Ф. та ін.] ; за ред. Гейця
В. М. [та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ : Ін-т економіки та
прогнозування НАН України, 2015. — 103 с. : іл., табл. ; 29 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 80 пр.
ISBN 978-966-02-7510-2.
І. Осташко, Тамара Олексіївна та ін. ІІ. "Інститут економіки та прогнозування", держ. установа (Київ).
ІІІ. Гейць, Валерій Михайлович, ред.
[2015-01201=04328]
УДК 339.923(477):061.1ЄС](048.83)
ББК 65.9(4Укр)5я73
І-54
95. Василенко, Світлана Дмитрівна.
Історія України: контекст світової морської політики ХХ століття [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ]
/ С. Д. Василенко, Ю. Т. Чечітко ; Одес. нац. мор. акад. — Одеса : Сімекс-прінт, 2014. — 203 с. : іл.,
портр. ; 30 см.
Присвяч. 70-річчю Одес. нац. мор. акад. — Бібліогр.: с. 190—192. — 1 000 пр.
ISBN 978-966-2601-00-8.
І. Чечітко, Юрій Тимофійович.
[2015-01233=04559]
УДК 94:656.61](477)"19"(075.8)
ББК 63.3(4Укр)64я73
В19
96. Кравченко, Андрій.
Майдан і українська національна ідея [Текст] / Андрій Кравченко. — Тернопіль : Джура, 2014. — 107 с. ; 20 см.
ISBN 978-966-185-102-2.
[2015-01289=04804]
УДК 323.26(477-25)
ББК 66.3(4Укр)6
К77
97. Корпоративне право України та інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика
[Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 26—27 верес. 2014 р., Івано-Франківськ
/ [редкол.: В. В. Луць та ін.]. — Івано-Франківськ : Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника,
2014. — 231 с. : схема. ; 20 см.
У надзаг.: НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Юрид. ін-т ДВНЗ
"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Текст укр., рос., англ., пол. — Бібліогр. в кінці пр. — 300 пр.
І. Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака (Київ). ІІ. Луць,
Володимир Васильович, ред.
[2015-01357=04877]
УДК 347(082)
ББК 67.404я43
К68
18

98. Десятов, Тимофій Михайлович.
Вища педагогічна освіта України в контексті світових глобалізаційних процесів: порівняльний аналіз
[Текст] : монографія / Тимофій Десятов, Ірина Лещенко. — Київ : Арт Економі, 2014. — 151 с. : іл. ;
22 см.
Бібліогр.: с. 140—151 (122 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-2576-72-6 (у паліт.)
І. Лещенко, Ірина Тимофіївна.
[2015-01472=05614]
УДК 378.014.5:339.9](477)
ББК 74.58(4Укр)+65.9(4Укр)5
Д37
99. Запобігання дискримінації в Україні в контексті європейської інтеграції [Текст] : монографія / [Кресіна І. О.,
Вітман К. М., Горбатенко В. П. та ін.] ; НАН Ураїни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ :
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2015. — 383 с. : табл. ; 21 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7460-0 (у паліт.)
І. Кресіна, Ірина Олексіївна та ін. ІІ. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького (Київ).
[2015-01500=05369]
УДК 316.647.82(477)
ББК 88.3(4Укр)
З-33
100. Збірник наукових статей магістрів спеціальностей "Бізнес-адміністрування" та "Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності" ПУЕТ [Текст] : за результатами наук. дослідж. 2014—2015 навч. року /
ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" ; [редкол.: О. О. Нестуля (голов. ред.) та ін.]. —
Полтава : ПУЕТ, 2015. — 101, [1] с. : іл., табл. ; 21 см.
Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — 34 пр.
ISBN 978-966-184-190-0.
І. "Полтавський ун-т економіки і торгівлі", вищий навчальний заклад. ІІ. Нестуля, Олексій Олексійович, ред.
[2015-01505=05367]
УДК 378.22:001.891]"2014/2015"(082)
ББК 74.58я43
З-41
101. Кучай, Тетяна Петрівна.
Моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів у країнах ЄС, США та Канади [Текст] : навч.
посіб. / Кучай Тетяна Петрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : ЧНУ
ім. Б. Хмельницького, 2013. — 47 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 42—47 (54 назви). — 300 пр.
[2015-01512=05358]
УДК 378.011.3-051:373.3](100)(075)
ББК 74.58(0)я7
К95
102. Куцик, Петро Олексійович.
Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку [Текст] :
монографія / Куцик П. О., Ковтун О. І., Башнянин Г. І. ; Львів. комерц. акад. — Львів : Львів. комерц.
акад., 2015. — 583 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 570—583 (223 назви). — 500 пр.
ISBN 978-617-602-123-0 (у паліт.)
І. Ковтун, Олег Іванович. ІІ. Башнянин, Григорій Іванович.
[2015-01589=05909]
УДК 339.9
ББК 65.5
К95
103. Міжнародні освітні системи [Текст] : підручник / С. В. Іванов, С. О. Гуткевич, І. Г. Оніщенко, С. І. Дичковський. — Одеса : Апрель (Бондаренко М. О.), 2014. — 235 с. : іл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 157—159 (44 назви). — 100 пр.
ISBN 978-617-7261-12-3 (у паліт.)
І. Іванов, Сергій Віталійович та ін.
[2015-01602=05841]
УДК 37.014.5(100)(075)
ББК 74.04(0)я7
М58
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104. Старостіна, Оксана Володимирівна.
Професійна майстерність у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Англії та Україні
[Текст] : монографія / Старостіна О. В. ; за заг. ред. А. В. Семенової. — Одеса : Апрель (Бондаренко М. О.),
2015. — 152 с. : іл., табл. ; 21 см.
Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 137—152 (193 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр.
ISBN 978-617-7261-15-4.
[2015-01603=05844]
УДК 374.7.091.12:005.336.5](410+477)
ББК 74.4(4Вел)+74.4(4Укр)
С77
105. Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів
[Текст] : (матеріали літ. та мовознав. колоквіуму ІІІ. Днів австр. культури у Дрогобичі, 14—20 квіт. 2013 р.) /
упоряд.: Я. Лопушанський, Н. Дашко. — Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014— . — 26 см.
Т. 2. — 2014. — 157, [1] с. : табл. — Назва обкл.: Komparatistisсhe Forschungen zu österreichischukrainischen Literatur-, Sprach- und Kulturbeziehungen. — Парал. тит. арк. нім. — Текст укр., нім. —
Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр. — ІSBN 978-617-7235-14-8 (у паліт.).
І. Назва обкл. ІІ. Лопушанський, Ярослав Михайлович.
[2015-01661=05883]
УДК 811.112.2+811.161.2]'42(06)
ББК 81.2Нім.я431+81.2Укр.я431
К63
106. Залознова, Юлія Станіславівна.
Соціоекономічний розвиток України в контексті глобальних і національних викликів [Текст] : монографія
/ Ю. С. Залознова ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ : Ін-т економіки пром-сті, 2014. —
335 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7518-8 (у паліт.)
[2015-01673=05908]
УДК 330.342.146(477)
ББК 65.01.9(4Укр)
З-24
107. Козак, Людмила Василівна.
Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому
ринках [Текст] : монографія / Л. В. Козак ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Нац.
ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.) : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2015. — 493 с. : іл.,
табл. ; 26 см.
Бібліогр.: с. 474—493 (321 назва). — 500 пр.
ISBN 978-966-2254-72-3.
[2015-01694=05922]
УДК 338.439.5(477+100)
ББК 65.9(4Укр)325+65.9(0)325
К59
108. Транспорт України: законодавство, стан, тенденції інтеграції в європростір [Текст] : бібліогр. покажч. /
Упр. культури і туризму, національностей та релігій Одес. облдержадмін., Одес. обл. універс. наук. б-ка
ім. М. Грушевського, Від. юрид. літ., Від. виробн. літ. [підгот.: З. П. Бондаровська та ін.]. — Одеса : [б. в.],
2014— . — 21 см.
Вип. 3. — 2014. — 76 с. — 40 пр.
І. Бондаровська, З. П. ІІ. Одеська обл. універсальна наукова б-ка ім. М. Грушевського.
[2015-01703=05373]
УДК 016:656(477)
109. Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті
глобальних викликів та європейських стандартів політики [Текст] : аналіт. звіт / [К. Меддок, О. Мрінська,
А. Ткачук, Ю. Третяк]. — Київ : ІТЕМ ЛТД, 2014. — 438, [12] с. : іл., табл., схеми, карти. ; 27 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — На обкл.: Проект ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в
Україні". — Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. — 1 000 пр.
ISBN 978-617-7161-12-6.
І. Меддок, Колін та ін.
[2014-130 С=27968]
110. Аналіз впливу асоціації з Європейським Союзом на агропромисловий сектор Чернігівського та
Миколаївського регіонів [Текст] / [Бойко В. М., Дибченко Д. М., Олексенко Р. М. та ін.] ; Сівер. ін-т регіон.
дослідж., Міжнар. фонд "Відродження". — Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2014. — 115 с. :
іл., табл., портр. ; 29 см. + 1 компакт-диск.
Авт. зазначено на 115-й с. — Бібліогр.: с. 100—103 (50 назв). — 250 пр.
ISBN 978-617-7062-13-3.
І. Бойко, Володимир Миколайович та ін. ІІ. Сіверський ін-т регіональних досліджень (Чернігів).
[2014-131 С=29838]
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111. Тематична картка про стан екосистеми в українській частині басейну р. Прут [Текст]. Fiţiere privind
starea ecosistemului în partea ucraineană a bazinului hidrografic Prut. — Київ : Фенікс, [2014?]. — 2, 2 с.
зустріч. паг. : іл. ; 21 см.
На обкл.: Проект MIS-ETС код 751 "Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки
Прут". Проект фінансується Європ. Союзом в рамках Спільної операц. програми Румунія-УкраїнаРеспубліка Молдова 2007—2013. Проект впроваджується Новоселиц. район. держадмін. — Текст
парал. укр., румун. — Книжка-"перекрутка".
ISBN 978-966-136-172-9.
І. Новоселицька районна держ. адміністрація (Чернівец. обл.). ІІ. Fiţiere privind starea ecosistemului în
partea ucraineană a bazinului hidrografic Prut.
[2014-152 С=36692]
112. Що робити якщо повінь... [Текст]. Cum să procedăm în caz de inundaţie... — Новоселиця (Чернівец.
обл.) : [б. в.] ; Київ : Фенікс, [2014?]. — 13, 11 с. зустріч. паг. ; 21 см.
На 1-й с. обкл.: Проект "Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки Прут" MIS-ETС
751. Проект фінансується Європ. Союзом в рамках Спільної операц. програми Румунія-УкраїнаРеспубліка Молдова 2007—2013 рр. Проект впроваджується Новоселиц. район. держадмін. — Текст
парал. укр., румун. — Книжка-"перекрутка".
ISBN 978-961-136-175-0.
І. Новоселицька районна держ. адміністрація (Чернівец. обл.). ІІ. Cum să procedăm în caz de inundaţie...
[2014-153 С=36694]
113. Звіт про стан водних ресурсів та систему оповіщення населення [Текст]. Raport privind situatia resurselor
de apă şi a sistemului de avertizare a populaţiei. — Київ : Фенікс, [2014?]. — 24, 24 с. зустріч. паг. : іл.,
табл. ; 21 см.
На обкл.: Проект MIS-ETС код 751 "Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки
Прут". Проект фінансується Європ. Союзом в рамках Спільної операц. програми Румунія-УкраїнаРеспубліка Молдова 2007—2013. Проект впроваджується Новоселиц. район. держадмін. — Текст
парал. укр., румун. — Книжка-"перекрутка".
ISBN 978-966-136-176-7.
І. Новоселицька районна держ. адміністрація (Чернівец. обл.). ІІ. Raport privind situatia resurselor de apă
şi a sistemului de avertizare a populaţiei.
[2014-154 С=36693]
114. Інформація про реальний стан берегів та русла річки Прут [Текст]. Informaţii privind starea reală a raului
Prut. — Київ : Фенікс, [2014?]. — 12, 12 с. зустріч. паг. : іл., табл. ; 30 см.
На звороті тит. арк.: Проект "Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки Прут"
код MIS-ETС 751. Проект фінансується Європ. Союзом в рамках Спільної операц. програми РумуніяУкраїна-Республіка Молдова 2007—2013. Проект впроваджується Новоселиц. район. держадмін. —
Текст парал. укр., румун. — Бібліогр.: с. 12 (10 назв). — Книжка-"перекрутка".
ISBN 978-966-136-173-6.
І. Новоселицька районна державна адміністрація (Чернівец. обл.). ІІ. Informaţii privind starea reală a raului Prut.
[2014-160 С=36690]
115. Правила реагування населення під час паводків [Текст]. Reguli de reacţionare a populaţiei în caz de
inundaţie. — Київ : Фенікс, 2013. — 8, 8 с. зустріч. паг. : іл. ; 30 см.
На обкл.: Проект MIS-ETС код 751 "Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині річки
Прут". Проект фінансується Європ. Союзом в рамках Спільної операц. програми Румунія-УкраїнаРеспубліка Молдова 2007—2013. Проект впроваджується Новоселиц. район. держадмін. — Текст
парал. укр., румун. — Книжка-"перекрутка".
ISBN 978-966-136-174-3.
І. Новоселицька районна держ. адміністрація (Чернівец. обл.). ІІ. Reguli de reacţionare a populaţiei în caz
de inundaţie.
[2014-161 С=36691]
116. Зовнішньоекономічні операції і контракти [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. В. Козик,
Л. А. Панкова, О. Ю. Григор'єв [та ін.] ; М-во освіти і науки України. — 3-тє вид., перероб. та допов. —
Львів : Магнолія 2006, 2014. — 510 с. : іл., табл. ; 25 см. — (Вища освіта в Україні).
Бібліогр.: с. 467—470 (93 назви). — 400 пр.
ISBN 978-617-574-097-2 (у паліт.)
І. Козик, Василь Васильович та ін.
[2015-01760=06110]
УДК 339.9(075.8)
ББК 65.5я73
З-78
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117. Босовська, Мирослава Веліксівна.
Інтеграційні процеси в туризмі [Текст] : монографія / М. В. Босовська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. —
Київ : КНТЕУ, 2015. — 831 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр. в кінці розд. та в дод.: с. 811—831. — 300 пр.
ISBN 978-966-629-706-1.
[2015-01797=06494]
УДК 338.48
ББК 65.433
Б85
118. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні [Текст] / [Скрипниченко М. І., Шумська С. С.,
Яценко Г. Ю. та ін.] ; за ред. Скрипниченко М. І. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування
НАН України". — Київ : ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", 2015. — 543 с. : іл., табл. ;
21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7506-5.
І. Скрипниченко, Марія Іллівна та ін. ІІ. "Інститут економіки та прогнозування", держ. установа (Київ).
[2015-01798=06391]
УДК 330.101.541(477)
ББК 65.012.2(4Укр)
М74
119. Промислова політика посткризової економіки [Текст] : колект. монографія / [Дейнеко Л. В., Якубовський
М. М., Шовкун І. А. та ін.] ; за ред. Л. В. Дейнеко, М. М. Якубовського ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та
прогнозування НАН України". — Київ : ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", 2014. —
315 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 100 пр.
ISBN 978-966-02-7429-7.
І. Дейнеко, Людмила Вікторівна та ін. ІІ. "Інститут економіки та прогнозування", держ. установа (Київ).
[2015-01800=06392]
УДК 338.45.05
ББК 65.30
П81
120. Карлюк, Галина Василівна.
Розвиток державно-приватного партнерства як фактор побудови та ефективного функціонування
інноваційної економіки в країнах світу [Текст] : наук.-аналіт. доп. / [Карлюк Г. В.] ; М-во освіти і науки
України, Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон.
інформації. — Київ : УкрІНТЕІ, 2014. — 53 с. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 50—53 (34 назви). — 300 пр.
І. Назва.
[2015-01801=06405]
УДК 334.752:334.012.32/.33](100)(048.83)
ББК 65.9(0)290-2
К23
121. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації [Текст] / [Луніна І. О., Булана О. О.,
Фролова Н. Б. та ін.] ; за ред. І. О. Луніної ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН
України". — Київ : ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", 2014. — 295 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7365-8.
І. Луніна, Інна Олександрівна та ін. ІІ. "Інститут економіки та прогнозування", держ. установа (Київ).
[2015-01803=06393]
УДК 336.1(4Укр)
ББК 65.9(4Укр)261
Р64
122. Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних ринків праці в Україні [Текст] : монографія /
[Мікула Н. А., Матвєєв Є. Е., Крупін В. Є. та ін.] ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів : Ін-т регіон.
дослідж., 2013. — 201 с. : табл. ; 21 см. — (Серія "Транскордонне співробітництво", ISBN 978-966-024251-7).
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 150—155 (68 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-6722-0.
І. Мікула, Надія Анатоліївна та ін. ІІ. Інститут регіональних досліджень (Львів).
[2015-01808=06297]
УДК 331.5:338.49](477)
ББК 65.9(4Укр)24-96
І-74
22

123. Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів [Текст] :
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 13 лист. 2014 р., м. Київ / [редкол.: В. О. Огнев'юк та ін.]. — Київ :
Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — 343 с. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійн. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса
Грінченка, Укр.-турец. культур. центр "Сяйво", Асоц. івенторів України та ін. — Текст укр., рос., англ. —
Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. — 125 пр.
І. Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. ІІ. Огнев'юк, Віктор Олександрович, ред.
[2015-01823=06136]
УДК 316.77(06)
ББК 60.56я431
С69
124. "Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти
сталості та безпеки", міжнародна науково-практична конф. (2014).
Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах
євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки", 5—6 листоп. 2014 р. [Текст] : зб. матеріалів
конф. : [у 2 ч.]. — Чернігів : ЧНТУ, 2014. — 29 см.
Ч. 1. — 163 с. : іл., табл. — У надзаг.: Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Чернігів. нац. технол. ун-т,
Навч.-наук. ін-т економіки ЧНТУ, Ін-т менеджменту інформ. систем ( ISMA) Латв. респ. та ін. — Парал.
тит. арк., рос. — Текст укр., рос. — На обкл. та тит. арк.: До 15-річчя фінанс.-екон. ф-ту. — На тит. арк.:
В рамках програми TEMPUS проекту BUSEEG-RU-UA "Набуття професійних і підприємницьких навичок
шляхом виховання підприємницького духу і консультації підприємців-початківців"... — Бібліогр. в кінці
доп. — 100 пр. — ІSBN 978-966-2188-55-4.
[2015-01829=06043]
УДК 336(06)
ББК 65.261я431
Ф59
125. "Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти
сталості та безпеки", міжнародна науково-практична конф. (2014).
Міжнародна науково-практична конференція "Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах
євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та безпеки", 5—6 листоп. 2014 р. [Текст] : зб. матеріалів
конф. : [у 2 ч.]. — Чернігів : ЧНТУ, 2014. — 29 см.
Ч. 2. — 131 с. : іл., табл. — У надзаг.: Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Чернігів. нац. технол. ун-т,
Навч.-наук. ін-т економіки ЧНТУ, Ін-т менеджменту інформ. систем (ISMA) Латв. респ. та ін. — Парал.
тит. арк. рос. — Текст укр., рос., англ., нім. — На обкл. та тит. арк.: До 15-річчя фінанс.-екон. ф-ту. — На
тит. арк.: В рамках програми TEMPUS проекту BUSEEG-RU-UA "Набуття професійних і
підприємницьких навичок шляхом виховання підприємницького духу і консультації підприємцівпочатківців"... — Бібліогр. в кінці доп. — 75 пр. — ІSBN 978-966-2188-56-1.
[2015-01830=06044]
УДК 336(06)
ББК 65.261я431
Ф59
126. Полюхович, Лідія Іванівна.
Правове забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації в Україні
у контексті вимог СОТ [Текст] : монографія / Л. І. Полюхович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. —
Київ : О. М. Ешке, 2014. — 207 с. : портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 179—205 (239 назв). — Бібліогр. пр. авт.: с. 206—207 (12 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-557-124-7.
[2015-01893=06403]
УДК 346.12:338.432](477)
ББК 67.9(4Укр)404+65.9(4Укр)32
П53
127. Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] : [зб. ст.] / НАН України ; [редкол.: Я. С. Яцків
(голов. ред.) та ін.]. — Київ : Академперіодика, 2008— . — 24 см.
ISBN 978-966-02-4704-8.
Вип. 10. — 2014. — 98, [1] с. : іл., табл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. — Вид.
держ. коштом. — 350 пр. — ІSBN 978-966-360-272-1.
І. Національна академія наук України. ІІ. Яцків, Ярослав Степанович, ред.
[2015-01895=03898]
УДК 001.92(477)
ББК 73(4Укр)
Н34

23

128. Приходько, Володимир Васильович.
Стратегія реформи національної вищої школи [Текст] : монографія / В. В. Приходько. —
Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. — 457 с. : іл., табл., портр. ; 21 см.
Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр.
ISBN 978-617-7146-24-6 (у паліт.)
[2015-01915=06387]
УДК 378.014.3(477):140.8
ББК 74.58(4Укр)+87
П77
129. Березняк, Наталія Володимирівна.
Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності [Текст] : наук.-аналіт. доп.
/ Березняк Наталія Володимирівна, Чайка Дарья Юріївна, Кваша Костянтин Вікторович ; М-во освіти і
науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. — Київ : УкрІНТЕІ, 2014. — 91 с. : іл., табл. ; 21 см.
На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 84—91 (83 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-479-071-7.
І. Назва. ІІ. Чайка, Дарья Юріївна. ІІІ. Кваша, Костянтин Вікторович.
[2015-01921=06556]
УДК 330.341.1(048.83)
ББК 65.01
Б48
130. Інтеграція освіти, науки та бізнесу [Текст] : монографія / за ред. А. В. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац.
ун-т". — Запоріжжя : ЗНУ, 2013— . — 21 см.
Т. 2 / [Череп А. В., Качкуркіна Є. Ю., Шмиголь Н. М. та ін.]. — 2014. — 179 с. : іл., табл. — Авт.
зазначено в змісті. — Частина тексту англ. — Бібліогр.: с. 159—170 (114 назв). — 300 пр. — ІSBN 978966-599-466-4.
І. "Запорізький нац. ун-т", держ. вищий навчальний заклад. ІІІ. Череп, Алла Василівна, ред.
[2015-01940=06401]
УДК 005
ББК 65.050
І-73
131. Перспективи та напрямки модернізації політичної системи України [Текст] : монографія / [Кіндратець О. М.,
Цокур Є. Г., Лепський М. А. та ін.] ; за ред. О. М. Кіндратець ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя : ЗНУ,
2014. — 337 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на 8-й с. — Бібліогр.: с. 317—337 (306 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-599-484-8.
І. Кіндратець, Олена Миколаївна та ін. ІІ. Запорізький нац. ун-т.
[2015-01943=06449]
УДК 321.01-048.35(477)
ББК 66.3(4Укр)
П27
132. Геоинформационные системы [Текст] : учеб. пособие / [А. С. Кулик, К. Ю. Дергачев, А. В. Сладковский, А. Г. Чухрай] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т". — Харьков : ХАИ,
2014. — 78 с. : ил., табл. ; 21 см.
Авт. указаны на обороте тит. л. — На тит. л.: Проект Tempus-CITISET "Коммуникационные и
информационные технологии для обеспечения безопасности и эффективности транспортных потоков:
европейско-российско-украинская магистерская и докторская программы по интеллектуальным
транспортным системам" (517374-TEMPUS-1-2011-1-RUTEMPUS JPCR). — Библиогр.: с. 77 (12 назв.).
— 100 экз.
ISBN 978-966-662-364-8.
І. Кулик, Анатолий Степанович и др. ІІ. "Харьковский авиационный ин-т", нац. аэрокосмический ун-т
им. Н. Е. Жуковского.
[2015-01950=06688]
УДК 004.896(075.8)
ББК 32.973я73
Г35
133. Кулик, Анатолий Степанович.
Актуальные задачи интеллектуализации в аэрокосмической технике [Текст] : учеб. пособие / А. С. Кулик,
К. Ю. Дергачев ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ун-т". — Харьков : ХАИ,
2014. — 85 с. : ил., табл. ; 22 см.
На тит. л.: Проект Tempus-CITISET "Коммуникационные и информационные технологии для
обеспечения безопасности и эффективности транспортных потоков: европейско-российско-украинская
магистерская и докторская программы по интеллектуальным транспортным системам"
(517374-TEMPUS-1-2011-1-RUTEMPUS JPCR). — Библиогр.: с. 84—85 (33 назв.). — 300 экз.
І. Дергачев, Константин Юрьевич.
[2015-01951=06554]
УДК 629.7:004.89](075.8)
ББК 39.6я73+32.973я73
К90
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134. Интеллектуальные транспортные системы [Текст] : сб. образоват. программ подгот. докторантов PhD /
Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ун-т". — Харьков : ХАИ, 2014. — 89 с. : табл. ;
21 см.
На обл. и тит. л.: Проект Tempus-CITISET "Коммуникационные и информационные технологии для
обеспечения безопасности и эффективности транспортных потоков: европейско-российско-украинская
магистерская и докторская программы по интеллектуальным транспортным системам"
(517374-TEMPUS-1-2011-1-RUTEMPUS JPCR). — Текст рус., укр. — Библиогр. в тексте. — 100 экз.
І. "Харьковский авиационный ун-т", нац. аэрокосмический ун-т им. Н. Е. Жуковского.
[2015-01952=06689]
УДК 004.896:656](075.8)
ББК 32.973я73
И73
135. Кошеваров, Вадим Петрович.
Право Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / В. П. Кошеваров ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя
Стефаника. — Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. — 112 с. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 100—102. — Імен. покажч.: с. 110. — Предм. покажч.: с. 103—109. — 100 пр.
ISBN 978-617-7009-87-9 (у паліт.)
[2015-01978=07074]
УДК 341.17:061.1ЄС](075)
ББК 67.9(4)412.1я7
К76
136. Федоренко, Іван Никифорович.
Літопис європейського та українського футболу [Текст] / І. Федоренко, М. Шиптур. — Ужгород : Карпати,
2013. — 359, [2] с. : іл., табл., портр. ; 32 см.
Бібліогр.: с. 361. — 1 000 пр.
ISBN 978-966-671-360-8 (у паліт.)
І. Шиптур, Михайло Васильович.
[2015-02055=04939]
УДК 796.332(4+477)(09)
ББК 75.578г(4)+75.578г(4Укр)
Ф33
137. Нормативні , управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки та права [Текст] : матеріали І
наук.-практ. конф., 2 верес. 2014 р., м. Одеса / [голова редкол. Подцерковний О. П.]. — Одеса : Юрид.
літ., 2014. — 103 с. : іл., табл. ; 20 см.
Громад. орг. "Всеукр. центр екон. права". — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-419-183-5.
І. "Всеукраїнський центр економічного права", громадська організація (Одеса). ІІ. Подцерковний, Олег
Петрович, ред.
[2015-02076=07160]
УДК 346.5(06)
ББК 67.404я431
Н83
138. Нормативні , управлінські та міжнародні аспекти розвитку економіки та права [Текст] : матеріали ІІ
наук.-практ. конф., 25 листоп. 2014 р., м. Одеса / [голова редкол. Подцерковний О. П.]. — Одеса : Юрид.
літ., 2014. — 127 с. : табл. ; 20 см.
Громад. орг. "Всеукр. центр екон. права". — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 40 пр.
ISBN 978-966-419-192-7.
І. "Всеукраїнський центр економічного права", громадська організація (Одеса). ІІ. Подцерковний, Олег
Петрович, ред.
[2015-02077=07464]
УДК 346.5(06)
ББК 67.404я431
Н83
139. Південь України у вітчизняній та європейській історії [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
(Одеса, 25—26 верес. 2014 р.) / [редкол.: Дорофєєв В. С. (голов. ред.) та ін.]. — Одеcа : Астропринт,
2014. — 340 с. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: НАН України, Ін-т історії України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, Одес.
облдержадмін. та ін. — Текст укр., пол., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-966-190-909-9.
І. Одеська держ. академія будівництва і архітектури. ІІ. Дорофєєв, Віталій Степанович, ред.
[2015-02104=07163]
УДК 94(477.7)(06)
ББК 63.3(4Укр7)я431
П32
25

140. Посібник для громадян по Європейському інвестиційному банку [Текст] : [брошура / "Противага —
виклик Європ. інвестиц. банку", коаліція неуряд. орг. у сфері розвитку та захисту навколиш.
середовища]. — Київ : [б. в., 2015?]. — 43 с., включ. обкл. : іл., табл. ; 21 см.
І. "Противага — виклик Європейському інвестиційному банку", коаліція неурядових організацій у сфері
розвитку та захисту навколишнього середовища.
[2015-02152=06078]
УДК 336.71:330.322](4-6ЄС)(075)
141. Саричев, Володимир Іванович.
Національні пріоритети у глобальному управлінні людським розвитком [Текст] : монографія / Саричев
Володимир Іванович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ : Нова ідеологія,
2013. — 338 с. : іл., табл. ; 21 см.
Присвяч. 95-річчю Дніпропетров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара. — Бібліогр. в кінці розд.
ISBN 978-617-7068-18-0 (у паліт.)
[2015-02225=07155]
УДК 330.342.146
ББК 65.01
С20
142. Реформування економіки України: ефективне виробництво, конкурентні регіони, макроекономічна
рівновага [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 30—31 жовт. 2014 р., м. Київ / [редкол.:
А. Б. Кондрашихін та ін.]. — Дніпропетровськ : НГУ, 2014. — 139 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Акад. муніцип. упр. МОН України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Ун-т Кобленц-Ландау (ФРН). —
Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 57 пр.
ISBN 978-966-350-507-7.
І. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ). ІІ. Кондрашихін,
Андрій Борисович, ред.
[2015-02274=07946]
УДК 338.24(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)-1я43
Р45
143. Сталий соціально-економічний та екологічний розвиток: від теорії до практики [Текст ] : матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф., 13—14 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ / [редкол.: В. Я. Швець та ін.]. —
Дніпропетровськ : НГУ, 2014. — 154 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Польща). — Текст укр., рос. —
Бібліогр. в кінці доп. — 63 пр.
ISBN 978-966-350-512-1.
І. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ). ІІ. Швець, Василь
Якович, ред.
[2015-02275=07949]
УДК 330.34+502.171](06)
ББК 65.013я43+20.1я43
С75
144. Стратегія та механізми прискоренного інноваційного розвитку економіки України на засадах соціальноекологічної відповідальності [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29—30 жовт. 2014 р.,
м. Вінниця / [редкол.: С. В. Коляденко та ін.]. — Дніпропетровськ : НГУ, 2014. — 134 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Вінниц. нац. аграр. ун-т, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Польща). — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 57 пр.
ISBN 978-966-350-511-4.
І. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ). ІІ. Коляденко,
Світлана Василівна, ред.
[2015-02276=07930]
УДК 330.341.1(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)я43
С83
145. Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні [Текст] : аналіт.
доп. / [Собкевич О. В., Русан В. М., Юрченко А. Д. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ : НІСД,
2014. — 62 с. : іл., табл. ; 20 см. — (Серія "Економіка" ; вип. 19).
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр.
ISBN 978-966-554-241-4.
І. Собкевич, Оксана Володимирівна та ін. ІІ. Національний ін-т стратегічних досліджень (Київ).
[2015-02287=07752]
УДК 338.43.02(477)
ББК 65.9(4Укр)32
С83
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146. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
[Текст] : вид. 2013 р. : [пер. з англ. / голова редкол. Нестеренко І. І. ; Рада з Міжнар. стандартів аудиту
та надання впевненості]. — Київ : Аудитор. палата України, 2014— . — 23 см.
У вих. дан. також: Міжнар. федерація бухгалтерів.
ISBN 978-966-136-200-9. — ISBN 978-1-60815-152-3 (англ.).
Ч. 1. — 2014. — 976 с. : іл. — 300 пр. — ІSBN 978-966-136-201-6.
І. Рада з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. ІІ. Нестеренко, І. І., ред.
[2015-02288=07290]
УДК 006.032:657.6
ББК 65.053ц
М58
147. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
[Текст] : вид. 2013 р. : [пер. з англ. / голова редкол. Нестеренко І. І. ; Рада з Міжнар. стандартів аудиту
та надання впевненості]. — Київ : Аудитор. палата України, 2014— . — 23 см.
У вих. дан. також: Міжнар. федерація бухгалтерів.
ISBN 978-966-136-200-9. — ISBN 978-1-60815-152-3 (англ.).
Ч. 2. — 2014. — 440 с. : табл. — 300 пр. — ІSBN 978-966-136-202-3.
І. Рада з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. ІІ. Нестеренко, І. І., ред.
[2015-02289=07291]
УДК 006.032:657.6
ББК 65.053ц
М58
148. "Brain Drain — Brain Gain: світовий контекст та українські реалії", міжнародна науково-практична
конф. (1 ; 2014 ; Львів).
Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції "Brain Drain — Brain Gain: світовий
контекст та українські реалії", [8 жовт. 2014 р., Львів] [Текст]. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014.
— 155 с. : іл., табл., карти. ; 24 см.
У надзаг.: М-во освіти і науки України, Львів. облдержадмін., Нац. ун-т "Львів. політехніка", Міжнар. ін-т
освіти, культури та зв'язків з діаспорою, Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Текст укр., англ. —
Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-617-607-699-5.
[2015-02348=08127]
УДК 331.55(06)
ББК 65.24я43
В84
149. Батинський, Степан.
Російська квазіцивілізація: історичний виклик для України і світу [Текст] / Степан Батинський. —
Дрогобич (Львів. обл.) : Посвіт, 2014. — 97 с. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 90—96 (119 назв). — 200 пр.
ISBN 978-617-7235-20-9.
[2015-02387=07624]
УДК 94((47+57)-89)
ББК 63.3(2Рос)
Б28
150. Петришин, Олег Олександрович.
Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та
порівняльний аналіз [Текст] : монографія / О. О. Петришин ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав.
забезп. інновац. розвитку. — Харків : Право, 2014. — 189, [1] с. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 167—190 (260 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-458-729-3.
[2015-02396=07635]
УДК 352.075((1-87)+477)
ББК 67.9(0)401+67.9(4Укр)401
П30
151. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (в контексті
співпраці з Європейським Союзом) [Текст] = Актуальные проблемы правового регулирования в Украине
и странах ближнего зарубежья (в контексте сотрудничества с Европейским Союзом) : матеріали IV
Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Львів, 24 листоп. 2014 р. — Львів : Львів. комерц. акад., 2014. —
467 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр.
ISBN 978-617-602-121-6.
І. Львівська комерційна академія.
[2015-02542=07908]
УДК 34.03(477:4)(06)
ББК 67.9(4Укр)я431+67.9(4)я431
А43
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152. Ляшенко, Вячеслав Іванович.
Україна ХХІ: неоіндустріальна держава, або "Крах проекту"? [Текст] : монографія / В. І. Ляшенко,
Є. В. Котов ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Полтав. ун-т економіки і торгівлі, Акад. екон. наук
України. — Київ : ІЕП НАНУ, 2015. — 195 с. : іл., табл. ; 29 см.
Бібліогр. в кінці розд. — 350 пр.
ISBN 978-966-02-7523-2
І. Котов, Євген Валерійович.
[2015-02612=08033]
УДК 338.24(477)
ББК 65.050.9(4Укр)
Л99
153. Позняков, Спартак Петрович.
Адміністративно-правове сприяння соціально-економічному розвитку в Україні: теоретико-методологічні
засади [Текст] : монографія / Позняков Спартак Петрович. — Київ : НУБіП України, 2014. — 424 с. :
портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 373—399 (367 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-7189-65-6.
[2015-02613=08360]
УДК 342.951:330.342.146](477)
ББК 67.9(4Укр)401
П47
154. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад — доуніверситетська
підготовка — вищий навчальний заклад [Текст] : матеріали ІХ міжрегіон. семінару, [Київ], 14 листоп.
2014 р. / [редкол.: Муранова Н. П. (голова) та ін.]. — Київ : НАУ, 2014. — 316 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підгот. — Бібліогр. в кінці доп. — 65 пр.
І. Національний авіаційний ун-т (Київ). ІІ. Муранова, Наталія Петрівна, ред.
[2015-02614=08266]
УДК 378.012(06)
ББК 74.58я431
А43
155. Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі [Текст] / [М. А. Хвесик,
А. В. Степаненко, Г. О. Обиход та ін.] ; за наук. ред. М. А. Хвесика ; НАН України, Держ. установа "Ін-т
економіки природокористування та сталого розвитку". — Київ : Держ. установа "Ін-т економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України", 2014. — 339 с. : іл., табл., картосхеми. ; 21 см.
Авт. зазначено на 6-й с. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 289—303 (266 назв) та в тексті. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7409-9 (у паліт.)
І. Хвесик, Михайло Артемович та ін. ІІ. "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН України", держ. установа (Київ).
[2015-02616=08372]
УДК 504(477)
ББК 20.1(4Укр)
Е45
156. Економічні механізми національної екологічної політики в системі сталого розвитку України [Текст] :
колект. монографія / [Веклич О. О., Кобзар О. М., Колмакова В. М. та ін.] ; за наук. ред. С. О. Лизуна ;
НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України".
— Київ : Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України",
2014. — 279 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 217—231 (158 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7408-2 (у паліт.)
І. Веклич, Оксана Опанасівна та ін. ІІ. "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
НАН України", держ. установа (Київ). ІІІ. Лизун, Степан Олексійович, ред.
[2015-02617=08373]
УДК 330.342:502](477)
ББК 65.01.9(4Укр)
Е40
157. Дубич, Клавдія Василівна.
Механізми державного управління соціальними послугами: зарубіжний досвід та українські реалії
[Текст] : монографія / К. В. Дубич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ : Інформ.аналіт. агентство, 2015. — 379 с. : іл., табл. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 341—372 (272 назви). — 300 пр.
ISBN 978-617-571-112-5.
[2015-02618=08375]
УДК 35.07(100+477)
ББК 67.9(0)401+67.9(4Укр)401
Д79
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158. Передумови та практики реалізації реформ на регіональному і місцевому рівнях [Текст ] : аналіт. доп. /
[С. О. Біла , Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко та ін. ; за ред. С. О. Білої] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ :
Нац. ін-т стратег. дослідж., 2014. — 102 с. : іл., табл. ; 20 см. — (Серія "Регіональний розвиток" ; вип. 2).
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр.
ISBN 978-966-554-239-1.
І. Біла, Світлана Олексіївна та ін. ІІ. Національний ін-т стратегічних досліджень (Київ).
[2015-02620=08249]
УДК 332.14.021.8
ББК 65.04
П78
159. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні [Текст] : матеріали VІІІ Міжнар.
бізнес-форуму (Київ, 19 берез. 2015 р.) / [редкол.: А. А. Мазаракі (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2015. — 271 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Ком. Верховної Ради України з питань науки і освіти, М-во екон. розвитку і торгівлі України, Київ.
нац. торг.-екон. ун-т, Молдав. екон. акад. та ін. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 75 пр.
ISBN 978-966-629-714-6.
I. Київський нац. торговельно-економічний ун-т. ІІ. Мазаракі, Анатолій Антонович, ред.
[2015-02621=08511]
УДК 330.341.1(477)(06)
ББК 65.013.9(4Укр)я431
П78
160. Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку
[Текст] : ХІV наук.-практ. конф., [15 трав. 2014 р., Київ / редкол.: Чугаєнко Ю. О. та ін.]. — Київ : ВНЗ
"Нац. акад. упр.", 2014. — 331 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: ВНЗ "Нац. акад. упр.", Центр перспектив. соц. дослідж. — На тит. арк.: Суспіл.-наук. проект
"Духовні цінності українського суспільства у світлі співпраці суспільствознавства і богослов'я". — Текст
укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. — 160 пр.
ISBN 978-966-8406-76-8.
І. "Національна академія упр.", вищий навчальний заклад (Київ). ІІ. Чугаєнко, Юрій Олексійович, ред.
[2015-02624=09054]
УДК 32(06)
ББК 66я431
С91
161. Гарбар, Жанна Володимирівна.
Фінансовий ринок [Текст] : монографія / Ж. В. Гарбар ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ : Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2015. — 455 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 409—443 (361 назва). — 300 пр.
ISBN 978-966-629-713-9.
[2015-02625=08601]
УДК 336.76
ББК 65.262.2
Г20
162. "Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2014)",
міжнародна науково-практична конф. (2014 ; Чернівці).
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Інформаційні
технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2014)" [Текст] = Information
technologies, economics and law: state and development perspectives (ІТЕL-2014), 3—4 квіт. 2014 р.,
[Чернівці]. — Чернівці : Книги — ХХІ, 2014. — 306 c. : іл., табл. ; 20 см. — (Буковинський університет ;
вип. 11).
У надзаг.: Приват. ВНЗ "Буковин. ун-т", Ун-т "Union" (Белград, Респ. Сербія), Держ. ун-т продовольства
(Могильов, Респ. Білорусь) та ін. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп.
ISBN 978-617-614-064-1.
[2015-02660=09232]
УДК 004.9(06)
ББК 32.973я431
І-74
163. Намонюк, Чеслава Ігорівна.
Світова політика [Текст] : навч. посіб. / Ч. І. Намонюк ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ :
Персонал, 2015. — 201 с. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 194—201 (97 назв). — 1 000 пр.
ISBN 978-617-02-0182-9.
[2015-02853=09012]
УДК 327(075)
ББК 66.4я7
Н24
29

164. Лінгвістичні особливості бізнес-культур в контексті євроінтеграції [Текст] : зб. наук. пр. Регіон. студент.
наук.-практ. конф. (проводиться інозем. мовами), Дніпропетровськ, 19—20 берез. 2015 р. : у 3 т. —
Дніпропетровськ : Біла К. О., 2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-188-4.
Т. 1 : Лінгвістика, економіка, інформатика: інтердисциплінарна взаємодія. — 78 с. — У надзаг.:
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Екон. ф-т,
Каф. інозем. мов для соц.-екон. спец., Каф. маркетингу. — Текст фр., англ., нім. — Бібліогр. в кінці доп.
— 100 пр. — ІSBN 978-617-645-189-1.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-02886=09464]
УДК 811.111'276.6:33](06)
ББК 81.2Англя43
Л59
165. Лінгвістичні особливості бізнес-культур в контексті євроінтеграції [Текст] : зб. наук. пр. Регіон. студент.
наук.-практ. конф. (проводиться інозем. мовами), Дніпропетровськ, 19—20 берез. 2015 р. : у 3 т. —
Дніпропетровськ : Біла К. О., 2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-188-4.
Т. 2 : Вплив глобалізації на бізнес-середовище. — 99 с. — У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся
Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Екон. ф-т, Каф. інозем. мов для соц.-екон. спец.,
Каф. маркетингу. — Текст фр., англ., нім. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — ІSBN 978-617-645-190-7.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-02887=09465]
УДК 811.111'276.6:33](06)
ББК 81.2Англя43
Л59
166. Лінгвістичні особливості бізнес-культур в контексті євроінтеграції [Текст] : зб. наук. пр. Регіон. студент.
наук.-практ. конф. (проводиться інозем. мовами), Дніпропетровськ, 19—20 берез. 2015 р. : у 3 т. —
Дніпропетровськ : Біла К. О., 2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-188-4.
Т. 3 : Соціо-культурний аспект ведення бізнесу в різних країнах. — 86 с. — У надзаг.: Дніпропетров. нац.
ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Екон. ф-т, Каф. інозем. мов
для соц.-екон. спец., Каф. маркетингу. — Текст фр., англ., нім. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. —
ІSBN 978-617-645-191-4.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-02888=09466]
УДК 811.111'276.6:33](06)
ББК 81.2Англя43
Л59
167. "Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства", міжнародна
науково-практична конф. (2 ; 2014 ; Полтава).
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Управління соціально-економічним
розвитком держави, регіону, підприємства", м. Полтава, 01 листоп. — 01 груд. 2014 р. [Текст ]. —
Полтава : Мирон І. А., 2014. — 584 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, Вища шк. менеджменту (Респ. Польща), ЗВО
"Білорус. держ. екон. ун-т" та ін. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 223 пр.
ISBN 978-966-97306-7-1.
[2015-02992=08520]
УДК 330.34(06)
ББК 65.050я431
У67
168. "Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та
вдосконалення", міжнародна науково-практична конф. (2014 ; Запоріжжя).
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Законодавство України: історія розвитку,
соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення" ([Запоріжжя], 5—6 груд. 2014 р.)
[Текст]. — Запоріжжя : ЗНУ ; Херсон : Гельветика, 2014. — 215 с. ; 20 см.
У надзаг.: Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-49-0.
[2015-02996=09221]
УДК 340(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)я431
З-19
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169. Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті [Текст] : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., [Одеса], 6—7 лют. 2015 р. — Одеса : Міжнар. гуманітар. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2015.
— 211 с. ; 21 см.
У надзаг.: Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав.
наук України. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 150 пр.
ISBN 978-617-7178-65-0.
І. Міжнародний гуманітарний ун-т (Одеса).
[2015-03002=09349]
УДК 340.12"20"(06)
ББК 67.0я431
Н73
170. "Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки", міжнародна науково-практична
конф. (2015 ; Кривий Ріг, Дніпропетров. обл.).
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективні напрями розвитку сучасної
юридичної науки", [Кривий Ріг] 30—31 січ. 2015 р. [Текст]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.) : Криворіз.
нац. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2015. — 215 с. ; 21 см.
У надзаг.: Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. екон. ін-т. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп.
— 100 пр.
ISBN 978-617-7178-63-6.
[2015-03003=09206]
УДК 340.12(06)
ББК 67.0я431
П27
171. "Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ на шляху до
євроінтеграції", міжнародна науково-практична конф. (2014 ; Дніпропетровськ).
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право, держава та громадянське суспільство
в умовах системних реформ на шляху до євроінтеграції", [Дніпропетровськ], 21—22 листоп. 2014 р.
[Текст]. — Дніпропетровськ : Дніпропетров. гуманітар. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2014. — 347 с. ; 21 см.
У надзаг.: Дніпропетров. гуманітар. ун-т, Юрид. ф-т, Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т. — Текст укр., рос. —
Бібліогр. в кінці доп. — 150 пр.
ISBN 978-617-7178-46-9.
[2015-03004=09208]
УДК 340:327(4)](06)
ББК 67я431+66.4(4)я431
П68
172. Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні
[Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [Одеса], 12—13 груд. 2014 р. — Одеса : Міжнар.
гуманітар. ун-т ; Херсон : Гельветика, 2014. — 243 с. ; 21 см.
У надзаг.: Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці
доп. — 150 пр.
ISBN 978-617-7178-52-0.
І. Міжнародний гуманітарний ун-т (Одеса).
[2015-03006=09302]
УДК 340.047(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)я431
П68
173. "Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів", міжнародна
науково-практична конф. (2014 ; Ужгород).
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми сталого розвитку
економіки України в умовах інтеграційних процесів", [Ужгород], 5—6 груд. 2014 р. [Текст] : [у 2 ч.]. —
Ужгород : УжНУ ; Херсон : Гельветика, 2014. — 21 см.
ISBN 978-617-7178-50-6.
Ч. 1. — 215 с. : іл., табл. — У надзаг.: Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон. ф-т, Ін-т держ. упр.
та регіон. розвитку. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
[2015-03009=09339]
УДК 330.3(477)(06)
ББК 65.013.9(4Укр)я431
П78
174. "Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів", міжнародна
науково-практична конф. (2014 ; Ужгород).
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми сталого розвитку
економіки України в умовах інтеграційних процесів", [Ужгород], 5—6 груд. 2014 р. [Текст] : [у 2 ч.]. —
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Ужгород : УжНУ ; Херсон : Гельветика, 2014. — 21 см.
ISBN 978-617-7178-50-6.
Ч. 2. — 215 с. : іл., табл. — У надзаг.: Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон. ф-т, Ін-т держ. упр.
та регіон. розвитку. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
[2015-03010=09340]
УДК 330.3(477)(06)
ББК 65.013.9(4Укр)я431
П78
175. "Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку",
всеукраїнська науково-практична конф. (2015 ; Херсон).
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Законодавство України: недоліки, проблеми
систематизації та перспективи розвитку", [Херсон], 13—14 лют. 2015 р. [Текст]. — Херсон : Гельветика,
2015. — 215 с. : іл. ; 21 см.
У надзаг.: Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України. —
Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-67-4.
[2015-03011=09347]
УДК 340(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)я431
З-19
176. "Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності", всеукраїнська
науково-практична конф. (2014 ; Миколаїв).
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Проблеми та розвиток
економічних систем в умовах глобальної нестабільності", [Миколаїв], 28—29 листоп. 2014 р. [Текст] :
(присвяч. 15-річному ювілею створення ін-ту). — Миколаїв : Миколаїв. міжрегіон. ін-т розвитку людини
ВНЗ "Ун-т "Україна" ; Херсон : Гельветика, 2014. — 207 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Миколаїв. міжрегіон. ін-т розвитку людини ВНЗ "Ун-т "Україна". — Текст укр., рос. — Бібліогр.
в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-51-3.
[2015-03012=09338]
УДК 330.3(477)(06)
ББК 65.013.9(4Укр)я431
П78
177. "Тенденції та пріоритети реформування законодавства України", всеукраїнська науковопрактична конф. (2014 ; Херсон).
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Тенденції та пріоритети реформування
законодавства України", [Херсон], 12—13 грудня 2014 р. [Текст] : [у 2 ч.]. — Херсон : Гельветика, 2014.
— 21 см.
ISBN 978-617-7178-54-4.
Ч. 2. — 211 с. : іл. — У надзаг.: Херсон. держ. ун-т, Юрид. ф-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав.
наук України. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
[2015-03014=09342]
УДК 340.047(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)я431
Т33
178. Зосимова, Жанна Сергіївна.
Експертиза зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ж. С. Зосимова. —
Харків : Лідер, 2014. — 234 с. : табл., портр. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 232—234 (33 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-2732-19-1.
[2015-03018=08569]
УДК 334.72.021:339.94](075)
ББК 65.298я7
З-87
179. "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнародна науковопрактична конф. (2012 ; Харків).
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації:
проблеми науки та практики", 15—16 листоп. 2012 р., м. Харків, Україна [Текст]. — Харків :
Александрова К. М. : Інжек, 2012. — 71 с. : іл., табл. ; 21 см. + 1 компакт-диск.
У надзаг.: Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України, Урал. федер. ун-т, Варшав. технол. ун-т
"Варшав. політехніка" та ін. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр.
ISBN 978-966-2194-52-4.
[2015-03030=08972]
УДК 330.34(06)
ББК 65.011я431
К64
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180. "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнародна науковопрактична конф. (2014 ; Харків).
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації:
проблеми науки та практики", 14—15 листоп. 2014 р., м. Харків, Україна [Текст] : присвяч. видат.
вченому-економісту О. Г. Ліберману. — Харків : Александрова К. М. : Інжек, 2014. — 69 с. : іл., табл. ;
21 см. + 1 компакт-диск.
У надзаг.: Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця (Україна), Варшав. технол. ун-т "Варшав. політехніка"
(Польща), Екон. ун-т Братислави (Словаччина) та ін. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. та в
підрядк. прим. — 150 пр.
ISBN 978-966-392-477-9.
[2015-03031=08973]
УДК 330.34(06)
ББК 65.011я431
К64
181. Податкове регулювання соціального розвитку: світовий досвід та тенденції в Україні [Текст] :
монографія / [Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, О. В. Грачов та ін. ; за ред. Ю. Б. Іванова]. — Харків :
Александрова К. М. : Інжек, 2012. — 489 с. : іл., табл. ; 20 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 381—406 (285 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-2194-44-9.
І. Іванов, Юрій Борисович та ін.
[2015-03034=08960]
УДК 336.221.025.12:316.42](477)
ББК 65.9(4Укр)261.4+60.56(4Укр)
П44
182. Іванова, Ольга Юріївна.
Формування потенціалу саморозвитку регіонів України в контексті трансформаційних процесів [Текст] :
монографія / О. Ю. Іванова. — Харків : Інжек, 2014. — 299 с. : іл., табл. ; 21 см.
Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 232—268 (370 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-392-476-2.
[2015-03041=08514]
УДК 332.14(477)
ББК 65.049(4Укр)
І-20
183. Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора
України [Текст] : монографія / [Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шпілевський В. В. та ін. ; за ред. М. О. Кизима та ін.]. — Харків : Інжек, 2014. — 277 с. : іл., табл. ; 24 см.
Авт. зазначено на 277-й с. — На обкл. у надзаг.: Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України. —
Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 235—249 (182 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-392-468-7.
І. Кизим, Микола Олександрович та ін.
[2015-03044=08955]
УДК 339.92:339.13](477)
ББК 65.9(4Укр)5
О-93
184. Оцінка наслідків членства України у Світовій організації торгівлі [Текст] : монографія / [Кизим М. О.,
Матюшенко І. Ю., Шпілевський В. В. та ін. ; за ред. М. О. Кизима, І. Ю. Матюшенка та ін.]. — Харків :
Інжек, 2014. — 209 с. : іл., табл. ; 24 см.
Авт. зазначено на 209-й с. — На обкл. у надзаг.: Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України. —
Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 180—184 (58 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-392-465-6.
І. Кизим, Микола Олександрович та ін.
[2015-03045=08953]
УДК 339.92:339.13](477)
ББК 65.9(4Укр)5
О-93
185. Екологічна освіта для сталого розвитку у запитаннях та відповідях [Текст] : (наук.-метод. посіб. для
вчителів) / [О. І. Бондар, В. Є. Барановська, О. В. Єресько та ін.] ; за ред. О. І. Бондаря ; М-во екології та
природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. — Херсон : Грінь Д. С., 2015. —
227 с. : іл. ; 21 см. — (Екологічна бібліотека вчителя).
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — На паліт.: Проект техн. допомоги ЄС "Додаткова підтримка
Міністерства екології та природних ресурсів у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки". —
Бібліогр.: с. 218—227. — 1 000 пр.
ISBN 978-617-7243-64-8 (у паліт.)
І. Бондар, Олександр Іванович та ін. ІІ. Державна екологічна академія післядипломної освіти та упр. (Київ).
[2015-03065=09111]
УДК 373.5.016:502/504
ББК 74.262.01
Е40
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186. Конституційний процес в Україні: сучасний стан і стратегічні пріоритети [Текст] : матеріали наук.-практ.
конф. (до 17-ї річниці Конституції України), [25 черв. 2013 р., Київ]. — Київ : Ін-т законодавства
Верховної Ради України, 2013. — 244 с. ; 21 см.
У надзаг.: Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Бібліогр. в підрядк. прим.
ISBN 978-966-8126-89-5 (у паліт.)
І. Інститут законодавства (Київ).
[2015-03168=08635]
УДК 342.4.047(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)400.1я431
К65
187. Конституційно-правові засади модернізації економіки України [Текст] : [матеріали круглого стілу,
24 жовт. 2012 р., Київ]. — Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2013. — 215 с. ; 21 см.
У надзаг.: Верховна Рада України, Ін-т законодавства. — Бібліогр. в підрядк. прим.
ISBN 978-617-7008-10-0 (у паліт.)
І. Інститут законодавства (Київ).
[2015-03169=08634]
УДК 342.4.047:33](477)(06)
ББК 67.9(4Укр)400.1я431
К65
188. Європейський суд з прав людини.
Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України — 2009 [Текст]. — Харків : Права
людини, 2014. — 575, [1] с. : табл. ; 21 см.
— 1 000 пр.
ISBN 978-617-7266-09-8.
[2015-03196=08501]
УДК 341.645.5(4):342.7(477)]"2009"
ББК 67.9(4)412.1
Є24
189. Пояркова, Тетяна Костянтинівна.
Кризовий синдром модернізації незалежної України: причини виникнення та засоби подолання [Текст] :
монографія / Т. К. Пояркова. — Суми : Унів. кн., 2015. — 351 с. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 315—351 (533 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-680-734-5.
[2015-03248=08616]
УДК 328.16:316.422(477)
ББК 66.2(4Укр)
П67
190. Демченко, Іван Сергійович.
Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному
рівні [Текст] / І. Демченко, О. Соловйов. — Київ : Новий друк, 2014. — 128 с. : іл. ; 24 см.
Бібліогр.: с. 105—118 (171 назва), в дод. та в підрядк. прим. — 5 000 пр.
ISBN 978-617-635-064-4 (у паліт.)
І. Соловйов, Олексій Станіславович.
[2015-03256=08369]
УДК 615.2/.3-021.111:343.851](100+477)
ББК 52.81(4Укр)+67.9(4Укр)408
Д31
191. Задорожній, Олександр Вікторович.
Міжнародне право в міждержавних відносинах України і Російської Федерації, 1991—2014 [Текст] :
монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ.
нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. — Київ : К.І.С., 2014. — 959 с. ; 21 см. —
(Бібліотека кафедри міжнародного права).
Бібліогр.: с. 788—902 (1565 назв) та в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 925—931. — Предм. покажч.:
с. 903—924. — Покажч. нормат.-прав. актів: с. 932—959.
ISBN 978-617-684-098-5 (у паліт.)
[2015-03339=09952]
УДК 341.21:327](477:(470+571))"1991/2014"
ББК 67.412.1(4Укр)+67.412.1(2Рос)
З-15
192. Посібник з європейського права у сфері захисту персональних даних [Текст] / European union agency for
fundamental rights, European court of human rights, Counsil of Europe. — Київ : К.І.С., 2015. — 215 с. : іл.,
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табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 195—198. — Алф. покажч.: с. 209—215. — Спільна програма Європ. Союзу та Ради Європи
"Зміцнення інформаційного суспільства в Україні".
ISBN 978-617-684-103-6.
І. European union agency for fundamental rights.
[2015-03340=09949]
УДК 342.738(4)(075)
ББК 67.9(4)400.7я7
П61
193. Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф.
(Берегово, 2012 р.) / ред.: Є. Барань, С. Черничко. — Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2014. — 355, [4] с. :
іл., табл. ; 24 см.
У надзаг.: НАН України, Ін-т укр. мови, Закарпат. угор. ін-т ім. Френца Ракоці ІІ. — Парал. тит. арк. угор.
— Назва обкл. парал. укр., угор. — Текст укр., рос., угор. — Бібліогр. в кінці ст. — 200 пр.
ISBN 978-966-387-094-6.
І. Закарпатський угорський ін-т ім. Френца Ракоці ІІ. ІІ. Барань, Єлизавета, ред.
[2015-03395=10223]
УДК 811.161.2:811.511.141]'272(06)
ББК 81.2Укр-67я43+81.2Уго-67я43
У45
194. Ахутин, Анатолий Валерианович.
Европа — форум мира [Текст] / Анатолий Ахутин. — Киев : Дух і Літера, 2015. — 82 с. ; 20 см.
Библиогр. в подстроч. примеч.
ISBN 978-966-378-383-3.
[2015-03475=11263]
УДК 930.85(4)
ББК 63.3(4)-7
А95
195. Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (19 листоп. 2014 р.) / [відп. ред. Л. Г. Ліпич].
— Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — 478 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки і менеджменту, Вища шк. економіки та
інновацій у м. Любліні, Голов. упр. економіки Волин. облдержадмін., Луц. міськрада. — Бібліогр. в кінці
доп. — 300 пр.
ISBN 978-617-7181-84-1.
І. Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки (Луцьк). ІІ. Ліпич, Любов Григорівна, ред.
[2015-03489=10850]
УДК 330.3(477)(06)
ББК 65.011.9(4Укр)я431
А43
196. Особливості використання кластерних інструментів у транскордонному туризмі [Текст] : монографія /
[Герасимчук З. В., Матвійчук Л. Ю., Лютак О. М. та ін.] ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014.
— 171 с. : іл., табл. ; 20 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 141—153 (162 назви). — 300 пр.
ISBN 978-617-7181-81-0.
І. Герасимчук, Зоряна Вікторівна та ін. ІІ. Луцький нац. технічний ун-т.
[2015-03500=10860]
УДК 338.486.2
ББК 65.433
О-75
197. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : зб. тез наук. доп. ХІ Міжнар. наук.практ. конф. молодих учених (27—28 берез. 2015 р.) / [редкол.: Коцан І. Я. (голова) та ін.]. — Луцьк :
Вежа-Друк, 2015. — 443 с. : табл. ; 20 см.
У надзаг.: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів. — Текст
укр., рос., пол., англ. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-7181-93-3.
І. Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки (Луцьк). ІІ. Коцан, Ігор Ярославович, ред.
[2015-03501=10851]
УДК 34(06)
ББК 67я431
П68
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198. Теорія та практика управління професійним розвитком науково-педагогічних та педагогічних
працівників в умовах трансформаційних змін в освіті [Текст] : колект. монографія / [Є. Р. Чернишова,
Л. М. Колосова, Н. В. Любченко, М. Е. Морозова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту
освіти. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 295 с. : іл., табл., портр. ; 20 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр.
ISBN 978-617-7181-82-2.
І. Чернишова, Євгенія Родіонівна та ін. ІІ. Університет менеджменту освіти (Київ).
[2015-03502=10854]
УДК 37.091.12:005.963
ББК 74.204
Т33
199. Булкат, Марина Сергіївна.
Теоретико-правові питання зовнішніх функцій сучасної держави [Текст] / М. С. Булкат. — Київ : Логос,
2014. — 179 с. : портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 160—178 (225 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-171-826-4 (у паліт.)
[2015-03575=09778]
УДК 341.23
ББК 67.412.1
Б90
200. Цибуляк, Анастасія Геннадіївна.
Військово-політичний аспект зовнішньополітичної стратегії Російської Федерації в Європі [Текст] /
А. Г. Цибуляк. — Київ : Логос, 2014. — 191, [1] с. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 167—192 (354 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-171-807-3 (у паліт.)
[2015-03596=09752]
УДК 327:355.02]((470+571):4)
ББК 66.4(2Рос)+68.49(2Рос)
Ц56
201. Проблеми трансформації ідентичності у процесах глобалізації та інформатизації суспільства [Текст] /
[В. І. Штанько, Л. А. Тіхонова, Т. Г. Авксентьєва та ін.] ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків :
Компанія СМІТ, 2015. — 167 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 155—166 (132 назви). — 300 пр.
ISBN 978-617-621-050-4.
І. Штанько, Валентина Ігорівна та ін. ІІ. Харківський нац. ун-т радіоелектроніки.
[2015-03614=11251]
УДК 316.61/.62:004
ББК 88.5+32.97
П78
202. Стежко, Надія Володимирівна.
Продовольча проблема в умовах глобалізації світової економіки [Текст] : монографія / Стежко Надія Володимирівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2014. — 389 с. : іл., табл. ; 22 см.
Бібліогр.: с. 366—389 (258 назв). — 352 пр.
ISBN 978-966-2294-29-3 (у паліт.)
[2015-03627=10867]
УДК 339.9:338.439
ББК 65.5
С79
203. Економіко-математичне моделювання в управлінні національним та світовим господарством [Текст] :
навч. посіб. / В. М. Фомішина, О. Є. Лугінін, О. М. Дудченко, О. В. Акімов. — Херсон : Стар ЛТД, 2014. —
318 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 304—318 (193 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-1596-42-8.
І. Фомішина, Віра Миколаївна та ін.
[2015-03659=11471]
УДК 330.45(075)
ББК 65в6я7
Е40
204. Свобода медиа в странах Восточного партнерства 2014 [Текст] : [аналит. докл. / подгот.: А. Алиев и др.].
Eastern partnership media freedom landscape 2014 : [аналит. докл. / подгот.: A. Aliyev et al.]. — Киев : [б. в.],
2015. — 113, 101 с., встреч. паг. : ил., портр. ; 30 см.
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В надзаг.: EaP Media Freedom Watch. — Текст парал. рус., англ. — Книга-"перевертыш".
ISBN 978-617-7157-12-9.
І. Алиев, Ариф. ІІ. Eastern partnership media freedom landscape 2014.
[2015-03684=11382]
УДК 342.732:061.1ЄС(1-11)](048.83)
ББК 67.9(44)400.7
С25
205. Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів [Текст] :
монографія / Куцик П. О., Вірт М. Я., Гончарук І. В. [та ін.] ; Львів. комерц. акад. — Львів : Растр-7, 2014.
— 295 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 236—254 (265 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-7045-67-9 (у паліт.)
І. Куцик, Петро Олексійович та ін.
[2015-03802=12061]
УДК 336.761:330.142.2.025.12
ББК 65.262.2-56
Д36
206. Стоян, Олександра Юріївна.
Державне регулювання розвитку сфери відновлювальної енергетики в Україні: теорія, практика,
механізми [Текст] : монографія / Стоян О. Ю. ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв :
Ємельянова Т. В., 2014. — 386 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 313—368 (608 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-2650-19-8 (у паліт.)
[2015-03886=11257]
УДК 351.82:620.9](477)
ББК 67.9(4Укр)401+31(4Укр)
С82
207. Інноваційна модель сталого розвитку України [Текст] : колект. монографія / [Маслак О. І., Козуля Т. В.,
Коноваленко О. Д. та ін.] ; за заг. ред. О. І. Маслак ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського,
Каф. економіки. — Кременчук (Полтав. обл.) : Щербатих О. В., 2015. — 251 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на с. 5—6. — Бібліогр.: с. 231—245 (149 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-639-066-4.
І. Маслак, Ольга Іванівна та ін. ІІ. Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського (Полтав. обл.).
[2015-03898=10712]
УДК 330.341.1(477)
ББК 65.013.9(4Укр)
І-66
208. Історія країн світу та міжнародні відносини в Новий час [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ /
[О. С. Акунін, Н. М. Буглай, Т. Ю. Іванова та ін.] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.наук. ін-т історії, політології та права, Каф. нової та новіт. історії. — Миколаїв : Іліон, 2014. — 647 с. : іл.,
портр. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 640—647. — 300 пр.
ISBN 978-617-534-286-2 (у паліт.)
І. Акунін, Олександр Сергійович та ін. ІІ. Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського.
[2015-03917=12060]
УДК 94(100)(075.8)
ББК 63.3(0)я73
І-90
209. "Сталий розвиток України: проблеми і перспективи", науково-практична конф. (2 ; 2014 ;
Кам'янець-Подільський, Хмельниц. обл.).
Збірник матеріалів за результатами ІІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених
"Сталий розвиток України: проблеми і перспективи" [Текст]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц.
обл.) : Сисин Я. І., 2015. — 77 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр.
[2015-03953=11298]
УДК 330.34(477)(06)
ББК 65.011.9(4Укр)я431
З-41
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210. Імплементація адміністративного законодавства зарубіжних країн в правовий простір України [Текст] :
(теорет.-метод. аспекти) : навч. посіб. / Беззубов Д. О., Заросило В. О., Заросило В. В. [та ін.]. — Київ :
МП Леся, 2015. — 111 с. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 105—111 (99 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-8126-89-5 (у паліт.)
І. Беззубов, Дмитро Олександрович та ін.
[2015-04010=12345]
УДК 342.9(4:477)(075)
ББК 67.9(4)401я7+67.9(4Укр)401я7
І-54
211. Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] : монографія : [у 3 т.] /
Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса : ВМВ, 2014—2015. — 21 см.
Т. 1 : Регіональні аспекти та напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах
інноваційного розвитку / [Н. М. Андрєєва, О. М. Головченко, І. А. Маркіна та ін.] , за ред.: М. А. Зайця
[та ін.]. — 2014. — 289 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 269—283
(145 назв). — 55 пр. — ІSBN 978-966-413-518-1.
І. Одеський нац. політехнічний ун-т. ІІ. Андрєєва, Наталя Миколаївна та ін. ІІІ. Заєць, Микола
Артемович, ред.
[2015-04041=12244]
УДК 658.821
ББК 65.29-80
К64
212. Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] : монографія : [у 3 т.] /
Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса : ВМВ, 2014—2015. — 21 см.
Т. 2 : Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності / [ В. І. Гавриш, В. І. Перебийніс,
К. В. Павлов та ін.] , за ред.: В. С. Ніценка [та ін.]. — 2015. — 173 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на
звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 152—169 (193 назви). — 300 пр. — ІSBN 978-966-413-519-8.
І. Одеський нац. політехнічний ун-т. ІІ. Гавриш, Валерій Іванович та ін. ІІІ. Ніценко, Віталій Сергійович, ред.
[2015-04042=12616]
УДК 658.821
ББК 65.29-80
К64
213. Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] : монографія : [у 3 т.] /
Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса : ВМВ, 2014—2015. — 21 см.
Т. 3 : Галузеві особливості конкурентоспроможності в умовах глобалізації / Т. Л. Мостенська,
В. Я. Омельченко, О. О. Красноруцький та ін.] , за ред.: О. В. Захарченка [та ін.]. — 2015. — 571 с. : іл.,
табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 517—547 (332 назви). — 300 пр. — ІSBN 978966-413-520-4.
І. Одеський нац. політехнічний ун-т. ІІ. Мостенська, Тетяна Леонідівна та ін. ІІІ. Захарченко, Олег
Володимирович, ред.
[2015-04043=12615]
УДК 658.821
ББК 65.29-80
К64
214. Впровадження в навчальний процес кейс-методів для студентів економічного та управлінського
напрямів підготовки [Текст] : монографія / [Т. Л. Мостенська, Т. Рибачук-Ярова, І. Федулова та ін.] ; Нац.
ун-т харч. технологій [та ін.]. — Київ : Кондор, 2015. — 300 с. : іл., табл. ; 21 см.
Назва паліт. та корінця: Implementation of case study teaching in economics and management education. —
Авт. зазначено у змісті. — У надзаг. також: Швейцар. нац. наук. фундація, Швейцар. агенція розвитку та
співробітництва, Ун-т Сент-Галлен. — Парал. тит. арк. англ. — Текст парал. англ., укр. — Бібліогр.:
с. 292—300 (84 назви). — 300 пр.
ISBN 978-617-7278-09-1 (у паліт.)
І. Назва паліт. ІІ. Мостенська, Тетяна Леонідівна та ін. ІІІ. Національний ун-т харчових технологій (Київ).
[2015-04069=12338]
УДК 378.091:005
ББК 74.58
В80
215. Менеджмент. Ситуаційні вправи [Текст] / [Т. Л. Мостенська, О. Лисенко, С. Дунда та ін.] ; Нац. ун-т харч.
технологій [та ін.]. — Київ : Кондор, 2015. — 430 с. : іл., табл. ; 25 см.
Назва паліт. та корінця: Management. — Авт. зазначено у змісті. — У надзаг. також: Швейцар. нац. наук.
фундація, Швейцар. агенція розвитку та співробітництва, Ун-т Сент-Галлен. — Парал. тит. арк. англ. —
Текст парал. англ., укр. — 300 пр.
ISBN 978-617-7278-11-4 (у паліт.)
І. Назва паліт. ІІ. Мостенська, Тетяна Леонідівна та ін. ІІІ. Національний ун-т харчових технологій (Київ).
[2015-04070=12336]
УДК 005
ББК 65.050
М50
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216. Зянько, Віталій Володимирович.
Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін
економіки України [Текст] : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько ; Вінниц. нац. техн.
ун-т. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 171 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 153—171 (216 назв). — 300 пр. (1-й запуск 1—75)
ISBN 978-966-641-609-7.
І. Єпіфанова, Ірина Юріївна. ІІ. Зянько, Віталій Віталійович.
[2015-04076=09548]
УДК 658.152:005.342](477)
ББК 65.9(4Укр)290-93+65.9(4Укр)290-5
З-28
217. Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки [Текст] : XVIIІ Міжнар. наук.-практ. конф.
молодих вчених і студентів, 25 берез. 2015 р., [Дніпропетровськ] : тези доп. — Дніпропетровськ :
Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля, 2015. — 99 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії. — Текст
укр., англ., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 70 пр.
ISBN 978-966-434-339-5.
І. Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля.
[2015-04082=12649]
УДК 330.101.541(477:4)(06)
ББК 65.012.2.9(4Укр)я431
Є24
218. Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи [Текст] : ІІІ Всеукр. конф. молодих вчених та студентів,
2 квіт. 2015 р., [Дніпропетровськ] : тези доп. — Дніпропетровськ : Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля, 2015.
— 139, [1] с. ; 21 см.
У надзаг.: Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. педагогіки та психології, Каф. приклад.
лінгвістики та методики навчання інозем. мов. — Текст укр., англ., рос. — 90 пр.
ISBN 978-966-434-343-2.
І. Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля.
[2015-04088=12648]
УДК 378.014(06)
ББК 74.58я431
С91
219. "Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки", міжнародна
науково-практична конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (2 ; 2015 ; Луцьк).
Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні
проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки", 20 берез. 2015 р. [Текст]. — Луцьк :
Луц. НТУ, 2015— . — 21 см.
Ч. 1. — 2015. — 203 с. : іл., табл. — У надзаг.: Луц. нац. техн. ун-т, Ф-т бізнесу, Каф. менеджменту та
маркетингу. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр.
[2015-04107=11828]
УДК 005(06)
ББК 65.290-2я43
А43
220. Складові євроінтеграції України: управлінський аспект [Текст] : монографія / [І. І. Д'яконова, Т. П. Гончаренко, І. В. Лопаткіна та ін.]. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. — 135 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 95—103 (100 назв).
ISBN 978-617-668-002-4.
І. Д'яконова, Ірина Іванівна та ін.
[2015-04131=11291]
УДК 339.924(477)
ББК 65.9(4Укр)5
С43
221. Лахижа, Микола Іванович.
Модернізація публічної адміністрації: досвід Республіки Болгарія [Текст] / Лахижа М. І. ; Полтав. нац.
техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава : ПолтНТУ, 2014. — 206, [1] с. : табл. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 166—187 (265 назв). — 100 пр.
ISBN 978-966-616-132-4.
[2015-04145=09201]
УДК 35.073.533-048.35(497.2)
ББК 67.9(4Бол)401
Л29
39

222. "Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки", міжнародна науково-практична
інтернет-конф. (2015 ; Харків).
Матеріали науково-практичної інтернет-конференції "Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної
економіки", [01—28 лют. 2015 р., Харків] [Текст]. — Харків : ХНУМГ, 2015. — 182 с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: М-во освіти і науки України, Харків. облдержадмін., Харків. міськрада, М-во регіон. розвитку,
буд-ва та ЖКГ України, Техн. ун-т в м. Острава (Чес. Респ.), Ф-т економіки та ін. — Текст укр., рос., англ.
— 100 пр.
ISBN 978-966-695-354-7.
[2015-04151=12370]
УДК 005(06)
ББК 65.050я431
Б59
223. Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України [Текст] : монографія / [В. В. Абрамов,
І. Б. Андренко, С. А. Александрова та ін.] ; за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міського
госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків : ХНУМГ, 2014. — 261 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці підрозд. — 500 пр.
ISBN 978-966-696-331-8.
І. Абрамов, Валерій Володимирович та ін. ІІ. Харківський нац. ун-т міського господарства
ім. О. М. Бекетова. ІІІ. Писаревський, Ілля Матвійович, ред.
[2015-04170=12372]
УДК 338.48(477)
ББК 65.9(4Укр)433
Т33
224. Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації [Текст] :
монографія / [Артюх О. В., Аскерова І. Г., Белінська О. В. та ін.] ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса : ОНЕУ,
2014. — 460 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на 3-й с. — Бібліогр. в кінці ст.
ISBN 978-966-413-530-3.
І. Артюх, Оксана Валентинівна та ін. ІІ. Одеський нац. економічний ун-т.
[2015-04180=12605]
УДК 657:334
ББК 65.052
О-17
225. Регіональне управління державної прикордонної служби України [Текст] : [навч. посіб. для слухачів,
курсантів та студентів ВНЗ / І. О. Томків, В. Ю. Мазур, Ю. Б. Івашков та ін.] ; Нац. акад. держ. прикордон.
служби України ім. Богдана Хмельницького, Каф. операт. мистецтва. — Хмельницький : Вид-во
НАДПСУ, 2015. — 207 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 150. — 300 пр.
ISBN 978-617-7247-00-4 (у паліт.)
І. Томків, Ігор Орестович та ін. ІІ. Національна академія держ. прикордонної служби України ім. Богдана
Хмельницького (Хмельницький).
[2015-04182=11946]
УДК 351.746.1(477)(075.8)
ББК 67.9(4Укр)401.212я73
Р32
226. Теорія та історія європейської інтеграції [Текст] : навч.-метод. комплекс / [уклад. Круглашов А. М.] ;
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2012. — 99 с. : табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 75—98 та в тексті. — 100 пр.
І. Круглашов, Анатолій Миколайович. ІІ. Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича.
[2015-04202=12592]
УДК 327(4)(072)
ББК 66.4(4)я7
Т33
227. Москалик, Роман Ярославович.
Міжнародне поширення технологій у глобалізованій економіці [Текст] : монографія / Роман Москалик ;
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 376 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 331—367 (451 назва) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-10-0000-1 (у паліт.)
[2015-04254=10704]
УДК 339.9:330.341.1
ББК 65.5-5
М82
40

228. Ровенчак, Ольга Адамівна.
Міжнародна міґрація: теорія та практика [Текст] : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько ; Львів.
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 410 с. : іл., табл., портр. ; 23 см.
Бібліогр.: с. 367—410 (588 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-10-0069-8 (у паліт.)
І. Володько, Вікторія Володимирівна.
[2015-04265=10705]
УДК 314.15-027.543
ББК 60.7
Р58
229. Книш, Мирослава Михайлівна.
Політико-географічна глобалістика [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Мирослава Книш, Любов
Котик ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 483 с., [2] арк. іл. : табл. ;
25 см.
Бібліогр. в кінці розд., в тексті та в підрядк. прим. — Предм. покажч.: с. 476—483. — 300 пр.
ISBN 978-617-10-0041-4 (у паліт.)
І. Котик, Любов Іванівна.
[2015-04275=10587]
УДК 911.3:27.39](075.8)
ББК 26.8я73+66.4я73
К53
230. Романюк, Анатолій Семенович.
Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз [Текст] : навч. посіб. /
А. С. Романюк, В. С. Литвин, Н. В. Панчак-Бялоблоцка ; за заг. ред. А. С. Романюка ; Львів. нац. ун-т
ім. Івана Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 461 с. : табл. ; 25 см.
Бібліогр.: с. 435—461, в тексті та в дод. — 300 пр.
ISBN 978-617-10-0131-2 (у паліт.)
І. Литвин, Віталій Сергійович. ІІ. Панчак-Бялоблоцка, Надія Василівна.
[2015-04276=10533]
УДК 32(4-191.2-11)(075)
ББК 66.2(4)я7
Р69
231. "Анексована" освіта в тимчасово окупованому Криму [Текст] : моніторинг. звіт / за заг. ред.
Ю. Тищенко, О. Смірнова ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж., Інформ.-дослід. центр "Інтеграція та
розвиток". "Annexed" education in temporarily occupied Crimea : monitoring report / ed. by Y. Tyshchenko,
O. Smirnov ; Ukr. center for independent polit. research, Integration and development center for information
and research. — Київ : Агентство "Україна", 2015. — 40, 40 с., зустріч. паг. : табл. ; 24 см.
Текст парал. укр., англ. — Частина тексту рос. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Книжка-"перекрутка". —
200 пр.
ISBN 978-966-137-034-9.
І. Український незалежний центр політичних досліджень (Київ). ІІ. Тищенко, Юлія, ред. ІІІ. "Annexed"
education in temporarily occupied Crimea.
[2015-04299=12637]
УДК 37.018(477.75-074)
ББК 74.200.6(4Укр-6Крм)
А66
232. Куценко, Віра Іванівна.
Вища освіта України в контексті євроінтеграції: шляхи модернізації [Текст] / Куценко В. І. ; НАН України,
Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". — Київ : ІЕПСР
НАН України, 2015. — 43 с. : іл., табл., портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 41—43 (41 назва). — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7519-5.
[2015-04321=10994]
УДК 378(477)
ББК 74.58(4Укр)
К95
233. Твердохлібова, Діна Вікторівна.
Оцінка впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету України [Текст] : наук. доп. /
Д. В. Твердохлібова ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ : Ін-т
економіки та прогнозування НАН України, 2014. — 109 с. : іл., табл. ; 29 см.
Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7427-3.
[2015-04377=09319]
УДК 336.144:336.27](477)
ББК 65.9(4Укр)261.3
Т26
41

234. Шестаковський, Олексій Петрович.
Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціальноекономічного розвитку [Текст] : наук. доп. / Шестаковський О. П., Білоус Є В. ; НАН України, ДУ
"Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ : ІЕП НАНУ, 2015. — 34 с. : іл., табл. ; 20 см.
Бібліогр. в підрядк. прим. — 100 пр.
ISBN 978-966-02-7515-7.
І. Білоус, Євген В'ячеславович.
[2015-04582=08423]
УДК 330.354:316.72](477)
235. Політичні процеси та інститути ЄС [Текст] : навч.-метод. комплекс / [уклад. Круглашов А. М.] ; Чернівец.
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2013. — 91 с. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 76—89 та в тексті. — 100 пр.
І. Круглашов, Анатолій Миколайович. ІІ. Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича.
[2015-04599=12363]
УДК 32:061.1ЄС](072)
236. Фінансові системи зарубіжних країн [Текст] : метод. рек. / уклад. Легкоступ І. І. ; Чернівец. нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2014. — 47 с. : табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 45—47. — 60 пр.
І. Легкоступ, Ігор Іванович. ІІ. Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича.
[2015-04601=12400]
УДК 336(1-87)(072)
237. Качество электрической энергии [Текст] / [под общ. ред. Гриба О. Г.]. — Харьков : Граф-Икс, 2014— .
— 21 см. — (Автоматизация энергосистем).
Т. 1 : Экономико-правовая база качества электрической энергии в Украине и Евросоюзе / [О. Г. Гриб,
Е. И. Сокол, А. Ф. Жаркин и др.]. — 2014. — 299 с. : ил., табл. — Авт. указаны на обороте тит. л. —
Библиогр.: с. 245—254 (151 назв.). — 300 экз. — ІSBN 978-966-2680-03-4 (в пер.).
І. Гриб, Олег Герасимович, ред.
[2015-04636=12760]
УДК 621.316:006.83](477:4)
ББК 31.27-09
К30
238. Дука, Анастасія Петрівна.
Інноваційна індустріалізація національної економіки [Текст] : монографія / А. П. Дука. — Київ : Вадекс,
2014. — 422 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 351—395 (502 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-9725-17-2 (у паліт.)
[2015-04644=12748]
УДК 330.341.1(477)
ББК 65.013.9(4Укр)
Д81
239. Морозов, Володимир Сергійович.
Німецька модель регулювання економіки [Текст] : монографія / В. С. Морозов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. — Київ : Вадекс, 2013. — 512 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 483—512 (457 назв) та в підрядк. прим. — 400 пр.
ISBN 978-966-97253-7-0.
[2015-04646=12749]
УДК 330.3.025.12(430)
ББК 65.05.9(4Нім)
М80
240. "World Science", міжнародна науково-практична конф., (2015).
Міжнародна науково-практична конференція "World Science" [Текст] : матеріали [під]конф. "Завдання
світової науки на 2015 рік" (24—25 січ., 2015), [Дубай, ОАЕ]. — Київ : Знання України, 2015. — 167 с. :
іл., табл. ; 21 см.
Назва обкл.: International scientific and practical conference "World Science". The goals of the world science
2015. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-966-316-365-9.
І. Назва обкл. ІІ. "Завдання світової науки на 2015 рік", міжнародна науково-практична конф. (2015).
[2015-04656=12620]
УДК 001.31(06)
ББК 72.4я431
W84
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241. "World Science", міжнародна науково-практична конф., (2015).
Міжнародна науково-практична конференція "World Science" [Текст] : матеріали [під]конф. "Інноваційні
технології в науці" (21—22 лют., 2015), [Дубай, ОАЕ]. — Київ : Знання України, 2015. — 123 с. : іл.,
табл. ; 21 см.
Назва обкл.: International scientific and practical conference "World Science". Innovative technologies in
science. — Текст укр., англ., рос., казах. — Бібліогр. в кінці доп. — 500 пр.
ISBN 978-966-316-368-0.
І. Назва обкл. ІІ. "Інноваційні технології в науці", міжнародна науково-практична конф. (2015).
[2015-04657=12622]
УДК 001.31(06)
ББК 72.4я431
W84
242. "World Science", міжнародна науково-практична конф., (2014).
Міжнародна науково-практична конференція "World Science" [Текст] : матеріали [під]конф. "Наукові й
практичні результати 2014 року. Перспективи їх розвитку" (22—24 груд., 2014), [Дубай, ОАЕ]. — Київ :
Знання України, 2014. — 342 с. : іл., табл. ; 21 см.
Назва обкл.: International scientific and practical conference "World Science". Scientific and practical results
in 2014. Prospects for their development. — Текст укр., англ., рос., казах. — Бібліогр. в кінці доп. — 500 пр.
ISBN 978-966-316-363-5.
І. Назва обкл. ІІ. "Наукові й практичні результати 2014 року. Перспективи їх розвитку", міжнародна
науково-практична конф. (2014).
[2015-04658=12621]
УДК 001.31(06)
ББК 72.4я431
W84
243. Управління якістю освіти: досвід та інновації [Текст] : колект. монографія / [Шевченко С. О., Єльникова Г. В., Сушенцева Л. Л. та ін.]. — Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2014. — 461 с. : іл., табл., портр. ; 21 см.
Авт. зазначено на с. 457—459. — Бібліогр. в кінці підрозд. — 300 пр.
ISBN 978-966-331-549-2 (у паліт.)
І. Шевченко, Сергій Олексійович та ін.
[2015-04659=12588]
УДК 378.014.6:005.6
ББК 74.58
У67
244. Андрущенко, Віктор Петрович.
Світанок Європи [Текст] : Проблема формування нового учителя для об’єднаної Європи ХХІ століття /
Віктор Андрущенко. — 3-тє вид. — Київ : Знання України, 2015. — 1099 с. : портр. ; 25 см.
Частина тексту парал. англ., укр., рос. — Бібліогр.: с. 799—974 (3806 назв) та в тексті. — 1 000 пр.
ISBN 978-966-316-361-1 (у паліт.)
[2015-04665=12597]
УДК 37.014.25:37.011.3-051](4)
ББК 74.04(4)
А66
245. Тенденції розвитку підприємств в нових реаліях України [Текст] : монографія / [Савенко І. І.,
Домбровська Н. О., Каламан Ю. Б. та ін.] ; за ред. І. І. Савенка, І. О. Седікової ; Одес. нац. акад. харч.
технологій. — Одеса : Букаєв В. В., 2015. — 127 с. : іл., табл. ; 20 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — 100 пр.
ISBN 978-617-7215-15-7.
І. Савенко, Ігор Іванович та ін. ІІ. Одеська нац. академія харчових технологій.
[2015-04670=12213]
УДК 658-043.86(477)
ББК 65.29(4Укр)
Т33
246. Гершуненко, Юлія Олександрівна.
Реструктуризація виробничо-експертного потенціалу в системі зміцнення економічної безпеки України
[Текст] : монографія / Юлія Гершуненко. — Львів : Каменяр, 2014. — 227 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 210—227 (250 назв). — 500 пр.
ISBN 978-966-607-282-0.
[2015-04719=12096]
УДК 338.246:005.591.4](477)
ББК 65.9(4Укр)
Г42
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247. Деркач, Микола Іванович.
На часі зміни: проблеми і перспективи фінансової системи України [Текст] : монографія / Деркач М. І.,
Ігнатенко М. В., Стукало Н. В. — Дніпропетровськ : ДГТ, 2014. — 208 с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 187—197 (135 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр.
І. Ігнатенко, М. В. ІІ. Стукало, Наталія Вадимівна.
[2015-04860=13872]
УДК 336(477)
ББК 65.9(4Укр)261
Д36
248. Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф., Дніпропетровськ, 26—27 берез. 2015 [р.]. — Дніпропетровськ : ДГТ, 2015— . — 21 см.
ISBN 978-966-97472-0-4.
Т. 1. — 2015. — 174 с. : іл., табл. — У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т міжнар.
економіки. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-04862=13873]
УДК 339.9(06)
ББК 65.5я431
С83
249. Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф., Дніпропетровськ, 26—27 берез. 2015 [р.]. — Дніпропетровськ : ДГТ, 2015— . — 21 см.
ISBN 978-966-97472-0-4.
Т. 2. — 2015. — 174 с. : іл., табл. — У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т міжнар.
економіки. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-04863=13874]
УДК 339.9(06)
ББК 65.5я431
С83
250. Деркач, Микола Іванович.
Сучасні детермінанти розвитку фінансових систем країн світу [Текст] : монографія / Деркач М. І.,
Стукало Н. В. ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ : ДГТ, 2014. — 254 с. : іл.,
табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 249—252 (60 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр.
І. Стукало, Наталія Вадимівна.
[2015-04864=13871]
УДК 336(100)
ББК 65.9(0)261
Д36
251. Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми, можливі ризики та наслідки [Текст] :
[аналіт. матеріали : брошура / за ред. О. О. Ашуркова] ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ :
ІЕПД НАН України ; Чернігів : Десна Поліграф, 2015—. — 20 см.
(Ч. 2). — 2015. — 76 с. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 50 пр. — ІSBN 978-966-2646-89-4.
І. Інститут економіко-правових досліджень (Київ). ІІ. Ашурков, Олег Олексійович, ред.
[2015-04867=13613]
УДК 339.924(477)
ББК 65.9(4Укр)8
Р31
252. Господарсько-правова політика в умовах загрози державному суверенітету України [Текст] : зб.
матеріалів круглого столу, 9 груд. 2014 р., [Полтава / редкол.: Гетьман А. П. та ін.]. — Полтава :
Техсервіс, 2015. — 101 с. ; 21 см.
У надзаг.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. госп. права, Полтав. юрид. ін-т, Каф. цивіл., госп.
та екол. права. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. — 100 пр.
ISBN 978-617-7038-24-4.
І. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків). ІІ. Гетьман, Анатолій Павлович, ред.
[2015-04872=13787]
УДК 346(477)(082)
ББК 67.9(4Укр)404я43
Г72
253. Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації [Текст] = Детерминанты устойчивого
развития организаций в условиях глобализации = Determinants of sustainable organizations development
44

in the globalization context : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 15—16 груд. 2014 р.,
[Дніпропетровськ / відп. ред. В. М. Шаповал]. — Дніпропетровськ : НГУ, 2015. — 187 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Дніпропетров. облдержадмін., Департамент освіти і науки,
Дніпропетров. обл. огр. роботодавців та ін. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 60 пр.
ISBN 978-966-350-528-2.
І. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ). ІІ. Шаповал,
Валентина Михайлівна, ред.
[2015-04884=13045]
УДК 330.3(06)
ББК 65.011я43
Д38
254. Наукові основи економічного розвитку України та світу [Текст ] : монографія / [Л. М. Алексеєнко,
В. Б. Альошин, І. Я. Антоненко та ін.] ; за заг. ред. Царенко О. В. [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"
[та ін.]. — Дніпропетровськ : НГУ, 2014. — 339 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — У надзаг. також: Акад. муніцип. упр. МОН України, Вінниц. нац.
аграр. ун-т, Чернігів. нац. технол. ун-т. — Бібліогр. в кінці розд. — 50 пр.
ISBN 978-966-350-520-6.
І. Алексеєнко, Людмила Михайлівна та ін. ІІ. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний
заклад (Дніпропетровськ). ІІІ. Царенко, Оксана Вячеславівна, ред.
[2015-04886=13165]
УДК 330.342(477+100)
ББК 65.013.9(4Укр)+65.013.9(0)
Н34
255. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес [Текст] : тези доп. Міжнар. наук.-теорет.
конф. студентів і аспірантів, м. Харків, 7—8 квіт. 2015 р. у 3 ч. / [редкол.: Товажнянський Л. Л. та ін.]. —
Харків : НТУ "ХПІ", 2015. — 21 см.
ISBN 978-617-05-0129-5.
Ч. 1. — 249 с. : табл., портр. — У надзаг.: Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Текст укр., рос., англ.
— 300 пр. (1-й з-д 1—70). — ІSBN 978-617-05-0130-1.
І. "Харківський політехнічний ін-т", нац. технічний ун-т. ІІ. Товажнянський, Леонід Леонідович, ред.
[2015-04905=13059]
УДК 378.147:[62+7/9](06)
ББК 74.58я43
У45
256. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес [Текст] : тези доп. Міжнар. наук.-теорет.
конф. студентів і аспірантів, м. Харків, 7—8 квіт. 2015 р. у 3 ч. / [редкол.: Товажнянський Л. Л. та ін.]. —
Харків : НТУ "ХПІ", 2015. — 21 см.
ISBN 978-617-05-0129-5.
Ч. 2. — 255 с. — У надзаг.: Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Текст укр., рос., англ. — 300 пр.
(1-й з-д 1—70). — ІSBN 978-617-05-0131-8.
І. "Харківський політехнічний ін-т", нац. технічний ун-т. ІІ. Товажнянський, Леонід Леонідович, ред.
[2015-04906=13060]
УДК 378.147:[62+7/9](06)
ББК 74.58я43
У45
257. Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес [Текст] : тези доп. Міжнар. наук.-теорет.
конф. студентів і аспірантів, м. Харків, 7—8 квіт. 2015 р. у 3 ч. / [редкол.: Товажнянський Л. Л. та ін.]. —
Харків : НТУ "ХПІ", 2015. — 21 см.
ISBN 978-617-05-0129-5.
Ч. 3. — 219 с. : іл. — У надзаг.: Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Текст укр., рос., англ. — 300 пр.
(1-й з-д 1—70). — ІSBN 978-617-05-0132-5.
І. "Харківський політехнічний ін-т", нац. технічний ун-т. ІІ. Товажнянський, Леонід Леонідович, ред.
[2015-04907=13061]
УДК 378.147:[62+7/9](06)
ББК 74.58я43
У45
258. Еволюція світ-системи глобалізму [Текст] : (Стратегічні імперативи співрозвитку) : колект. монографія /
[Білорус О. Г., Гаврилюк О. В., Зернецька О. В. та ін.] ; керівник авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус ;
Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін.]. — Київ : КНЕУ, 2014. — 429 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на 7-й с. — У надзаг. також: Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т світ.
економіки і міжнар. відносин НАН України, Ін-т всесвіт. історії НАН України. — Текст укр., рос. —
Бібліогр.: с. 421—429 (137 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-483-959-1 (у паліт.)
І. Білорус, Олег Григорович та ін. ІІ. Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана.
[2015-04909=13259]
УДК 339.9
ББК 65.5
Е15
45

259. Шемшученко, Сергій Олегович.
Захист іноземних інвестицій: міжнародно-правові стандарти [Текст] : монографія / С. О. Шемшученко ;
НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України, Ін-т
законодавства Верховної Ради України. — Київ : Юрид. думка, 2014. — 211 с. ; 20 см.
Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-665-018-8.
[2015-05137=13268]
УДК 341.24:330.142.2
ББК 67.412.1
Ш46
260. Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму [Текст] : монографія /
[Ю. С. Шемшученко, О. В. Батанов, А. Р. Крусян та ін. ; наук. ред. Ю. С. Шемшученка] ; НАН України,
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Юрид. думка, 2014. — 261 с. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 250 пр.
ISBN 978-617-665-020-1 (у паліт.)
І. Шемшученко, Юрій Сергійович та ін. ІІ. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького (Київ).
[2015-05138=13265]
УДК 342.4(477)
ББК 67.9(4Укр)400
К65
261. Організація транспортного процесу та управління роботою флоту на міжнародному ринку транспортних послуг в умовах глобалізації міжнародного судноплавства [Текст] : монографія / [Шибаєв О. Г.,
Савельєва І. В., Кириллова О. В. та ін.] ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса : Купрієнко С. В., 2015. —
171 с. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — На паліт. та тит. арк. зазначено тільки перші три авт. — Бібліогр.:
с. 164—170. — 300 пр.
ISBN 978-966-2769-46-3.
І. Шибаєв, Олександр Григорович та ін.
[2015-05154=13775]
УДК 656.6.07
ББК 39.48
О-64
262. Власов, Сергей Федорович.
Международная академическая мобильность молодых ученых Украины и России как проявление
глобализационных процесcов в современном мире [Текст] : (на примере Днепропетровщины и г. Кирова
Рос. Федерации) : [метод. пособие] / С. Ф. Власов, Л. А. Колесник, Е. Н. Михайленко ; ГВУЗ "Нац.
горный ун-т", ФГБОУ ВПО "Вятс. гос. ун-т". — Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2015. — 100 с. : ил.,
табл. ; 21 см.
Вых. дан. укр. — Библиогр.: с. 88—90 (25 назв.). — 300 экз.
ISBN 978-966-2575-51-4.
І. Загл. II. Колесник, Лариса Алексеевна. ІІI. Михайленко, Елена Николаевна.
[2015-05191=14253]
УДК 316.444(477+470)
ББК 60.5(4Укр)+60.5(2Рос)
В58
263. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та Пояснювальний меморандум [Текст] : (рек.
СМ/Rec(2014)6 Ком. міністрів Ради Європи державам-членам щодо посіб. з прав людини для інтернеткористувачів та пояснюв. меморандум). — Київ : Інжиніринг, [2015?]. — 56 с. ; 24 см.
На тит. арк.: Спіл. програма Європ. Союзу та Ради Європи "Зміцнення інформаційного суспільства в
Україні". — Бібліогр. в підрядк. прим. — 400 пр.
ISBN 978-966-2344-43-1.
І. Рада Європи. Ком. міністрів.
[2015-05298=13940]
УДК 342.72/.73:004.77](075)
ББК 67.400.7я7
П61
264. Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції [Текст] : монографія
/ [Болдіжар С. О., Гербут В. С., Карабін Т. О. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Держ. навч. закл.
"Закарпат. обл. центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц.
самоврядування, держ. підприємств, установ і орг.". — Ужгород : Говерла, 2015. — 318 с. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 297—318 (252 назви) в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-2095-89-0.
І. Болдіжар, Сандра Олександрівна та ін. ІІ. "Ужгородський нац. ун-т", держ. вищий навчальний заклад.
[2015-05401=14337]
УДК 342:352/354](477:4)
ББК 67.9(4Укр)400+67.9(4Укр)401
П88
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265. Фурдичко, Орест Іванович.
Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України
[Текст] = Экологические основы устойчивого развития агросферы в контексте европейской интеграции
Украины = Ecological basis of sustainable development of agrosfera in the context of european integration of
Ukraine / О. І. Фурдичко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. —
Київ : ДІА, 2014. — 428 c. : іл., табл., портр. ; 25 см.
Бібліогр.: с. 397—428 (460 назв). — 500 пр.
ISBN 978-617-7015-23-8.
[2015-05402=14339]
УДК 631.95(477)
ББК 40.1(4Укр)
Ф95
266. Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали [Текст] : [станом на 01.02.2015 р. / упоряд.,
пер.: М. В. Буроменський та ін.] ; за заг. ред. М. В. Буроменського ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого. — Харків : Право, 2015. — 326, [1] с. ; 20 см.
— 100 пр.
ISBN 978-966-458-783-6.
І. Буроменський, Михайло Всеволодович. ІІ. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків).
[2015-05423=13983]
УДК 341.1:061.1ЄС](094)
ББК 67.9(4)412-3
О-75
267. Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього [Текст] : зб. тез
ХVІ Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 15 квіт. 2015 р. / [редкол.: А. П. Гетьман (голова) та ін.]. —
Харків : Право, 2015. — 366, [1] с. ; 20 см.
У надзаг.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. асоц. політологів. — Текст укр., рос. — 100 пр.
ISBN 978-966-458-816-1.
І. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків). ІІ. Гетьман, Анатолій Павлович, ред.
[2015-05426=13956]
УДК 316.42(477)(06)
ББК 60.56(4Укр)я431
У45
268. Чанишева, Галія Інсафівна.
Право на колективні переговори і укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та
законодавство України [Текст] : монографія / Г. І. Чанишева, Д. В. Приміч ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.".
— Одеса : Фенікс, 2014. — 204, [1] с. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 184—204 (191 назва) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-438-818-1 (у паліт.)
І. Приміч, Денис Володимирович.
[2015-05550=15220]
УДК 349.22:331.106.24](477)
ББК 67.9(4Укр)405
Ч-18
269. Правова модернізація Ради Безпеки ООН: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія /
М. О. Баймуратов, Ю. О. Волошин, Є. В. Годованик, М. М. Юрлов ; Маріупол. держ. ун-т,
Представництво Європ. орг. публіч. права в Україні. — Одеса : Фенікс, 2013. — 266, [2] с. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 238—267 (503 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-438-815-0 (у паліт.)
І. Баймуратов, Михайло Олександрович та ін.
[2015-05551=15213]
УДК 341.123.04
ББК 66.4(0)
П68
270. Правові проблеми цивілізаційного вибору України [Текст] : матеріали круглого столу присвяч. 10-річчю
каф. права Європ. Союзу та порівнял. правознавства, 28 листоп. 2014 р. / [наук. ред. Ківалов С. В.]. —
Одеса : Фенікс, 2014. — 229, [4] с. ; 20 см.
У надзаг.: Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. права Європ. Союзу та порівнял. правознавства. — Текст
укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-438-844-0.
І. "Одеська юридична академія", нац. ун-т. ІІ. Ківалов, Сергій Васильович, ред.
[2015-05552=15208]
УДК 340(06)
ББК 67.0я431
П68
47

271. Картузов, Михаил Юрьевич.
Предупредительные меры в хозяйственном процессе: опыт Украины и зарубежных стран [Текст] :
монография / М. Ю. Картузов. — Одесса : Фенікс, 2014. — 247 с. ; 21 см.
Библиогр.: с. 220—242 (260 назв.). — 300 экз.
ISBN 978-966-438-817-4.
[2015-05553=15217]
УДК 346.91(477+100)
ББК 67.9(4Укр)404+67.9(0)404
К27
272. Проблеми фінансово-економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності в умовах інтеграції України
в світову економіку [Текст] : монографія / [Немченко В. В., Громова О. М., Антонюк О. П. та ін.] ; за заг.
ред. В. В. Немченко ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : Фенікс, 2014. — 185 с. : іл., табл.,
схеми. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 155—171 (172 назви) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-438-828-0.
І. Немченко, Валерій Вікторович та ін. ІІ. Одеська нац. академія харчових технологій.
[2015-05555=15240]
УДК 658.14/.18(477)
ББК 65.9(4Укр)290
П78
273. Продовольча безпека: світові тенденції та національні особливості [Текст] : матеріали наук.-практ.
конф., присвяч. 60-річчю каф., 25 верес. 2014 р. — Одеса : Фенікс, 2014. — 176, [4] с. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: Одес. нац. акад. харч. технологій, Каф. економіки пром-сті. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в
кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-438-841-9.
І. Одеська нац. академія харчових технологій.
[2015-05556=15209]
УДК 338.439(100+477)(06)
ББК 65.9(0)325я431+65.9(4Укр)325я431
П78
274. Денисова, Дар'яна Олександрівна.
Відповідальність міжнародних організацій [Текст] : монографія / Д. О. Денисова ; за наук. ред.
А. І. Дмитрієва. — Одеса : Фенікс, 2014. — 323, [3] с. ; 21 см. — (Серія "Міжнародне право", ISBN 978966-438-443-5).
Частина тексту англ. — Рез. англ. — Бібліогр.: с. 293—320 (490 назв) та в підрядк. прим. — Імен.
покажч.: с. 280—283. — Предм. покажч.: с. 284—290. — 300 пр.
ISBN 978-966-438-842-6. — ISBN 978-966-348-842-6 (помилк.) (у паліт.)
[2015-05579=15219]
УДК 341.1
ББК 67.412.1
Д33
275. Волошин, Юрій Олексійович.
Гармонізація правових систем в сучасній доктрині конституційного права в умовах європейської
інтеграції [Текст] : монографія / Ю. О. Волошин, І. О. Гоша ; за заг. ред. М. О. Баймуратова. — Одеса :
Фенікс, 2013. — 291, [1] с. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 274—291 (238 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-438-835-8. — 978-966-348-835-8 (помилк.) (у паліт.)
І. Гоша, Ірина Олегівна.
[2015-05581=15211]
УДК 342.4(477:4)
ББК 67.9(4Укр)400+67.9(4)400
В68
276. Економіко-правовий розвиток сучасної України [Текст] : матеріали IV Всеукр. наук. конф. студентів,
аспірантів та молодих вчених, м. Одеса, 14—15 листоп. 2014 р. / [за ред. О. М. Кібік, О. П. Подцерковного]. — Одеса : Фенікс, 2014. — 289 с. : табл. ; 21 см.
У надзаг.: Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. нац. економіки, Каф. госп. права та процесу. — Текст укр.,
рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-438-834-1.
І. "Одеська юридична академія", нац. ун-т. ІІ. Кібік, Ольга Миколаївна, ред.
[2015-05584=15214]
УДК 330.3+34.047](477)(06)
ББК 65.013.9(4Укр)я431+67.0.9(4Укр)я431
Е40
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277. Конкурентні стратегії національного виробника на зовнішніх ринках [Текст] : [зб. наук. пр. за
матеріалами наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2 груд. 2014 р., Харків]. — Харків : Друк. Мадрид,
2015. — 111 с. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Наук. журн. "Соц. економіка", Екон. ф-т, Каф. міжнар.
економіки та світ. госп-ва. — Текст укр., рос. — 210-річчю Каразін. ун-ту присвяч. — Бібліогр. в кінці ст.
та в підрядк. прим. — 100 пр.
ISBN 978-617-7294-08-4.
І. Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна.
[2015-05629=14635]
УДК 339.137.2.025.12:338.4(477)](06)
ББК 65.42я43+65.9(4Укр)я43
К64
278. Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції
[Текст] : VІ Всеукр. наук.-практ. конф., [Дніпропетровськ], 1 квіт. 2015 р. : тези доп. — Дніпропетровськ :
Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля, 2015. — 259 c. ; 21 см.
У надзаг.: Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля, Каф. права. — Текст укр., рос. — 130 пр.
ISBN 978-966-434-344-9.
І. Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля.
[2015-05764=14086]
УДК 34.047(477)(06)
ББК 67.0(4Укр)я43
Р45
279. Фінансова політика та фінансово-економічні механізми забезпечення прогресивного суспільного
розвитку та економічної безпеки: науковий погляд молоді [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.
молодих учених, 24 квіт. 2015 р. / [ред. група: Ченцов В. В. та ін.]. — Дніпропетровськ : Ун-т мит. справи
та фінансів (Акад. мит. служби України), 2015. — 394 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Держ. НДІ мит. справи, Регіон. навч. центр Всесвіт. мит. орг. Ун-ту мит. справи та фінансів,
Ун-т мит. справи та фінансів. — Текст укр., англ., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — Покажч.: с. 392—394. —
300 пр.
ISBN 978-966-328-098-1.
І. Університет митної справи та фінансів (Дніпропетровськ). ІІ. Ченцов, Віктор Васильович, ред.
[2015-05766=14886]
УДК 336.02(06)
ББК 65.26я43
Ф59
280. Баровська, Анастасія Валеріївна.
Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Текст] : аналіт. доп.
/ [Баровська А. В.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ : НІСД, 2014. — 71 c. : іл., табл. ; 20 см. — (Серія
"Інформаційні стратегії" ; вип. 4).
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — У кн. також: Матеріали засід. "круглого столу" "Інституційне забезпечення державної комунікативної політики". — Текст укр., рос. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр.
ISBN 978-966-554-232-1.
І. Назва. ІІ. Національний ін-т стратегічних досліджень (Київ).
[2015-05820=14424]
УДК 316.77
ББК 60.56
Б25
281. Березянко, Тамара Володимирівна.
Євроінтеграційний шлях розвитку національної оліє-жирової галузі [Текст] / Т. В. Березянко ; Нац. ун-т
харч. технологій. — Київ : Кондор-Видавництво, 2014. — 430 c. : іл., табл. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 344—376 (361 назва). — 300 пр.
ISBN 978-617-7278-17-6.
[2015-05857=15587]
УДК 665.1/.3
ББК 35.78
Б48
282. Смерічевський, Сергій Францевич.
Міжнародна банківська діяльність: інтеграційні перспективи та циклічні коливання [Текст] : монографія /
С. Ф. Смерічевський, В. В. Матвєєв, О. В. Тарасова ; Нац. авіац. ун-т. — Київ : Кондор-Видавництво,
2014. — 229 c. : іл., табл. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 208—229 (310 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-7278-01-5.
І. Матвєєв, В'ячеслав Васильович. ІІ. Тарасова, Олена Володимирівна.
[2015-05861=15589]
УДК 336.71:339.924
ББК 65.262.1
С50
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283. Яцків, Ярослав Степанович.
Наука і культура України: долаючи кордони [Текст] / Я. С. Яцків, М. Г. Железняк, І. Ю. Ізотова ; НАН
України, Ін-т енциклопед. дослідж. — Київ : Академперіодика, 2014. — 172, [3] с., [36] арк. іл. : іл., табл.,
портр., схема. ; 24 см.
На 3-й с.: До 25-річчя з часу створення Укр. міжнар. ком. з питань науки і культури при НАН України. —
Бібліогр. в тексті. — 300 пр.
ISBN 978-966-360-277-6.
І. Железняк, Микола Григорович. ІІ. Ізотова, Ірина Юліанівна.
[2015-05906=15552]
УДК 001+008](477)
ББК 72(4Укр)+71(4Укр)
Я93
284. Концептуальні підходи щодо удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах
євроінтеграції [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених, 15—16 квіт.
2015 р., [Запоріжжя / редкол.: Гудзь П. В. та ін.]. — Запоріжжя : Кругозір, 2015. — 319 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Запоріз. нац. техн. ун-т, Акад. муніцип. упр., ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва", Ф-т
економіки упр., Каф. обліку і аудиту. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-966-2602-76-0 (помилк.).
І. Запорізький нац. технічний ун-т. ІІ. Гудзь, Петро Васильович, ред.
[2015-05915=16262]
УДК 657(06)
ББК 65.052я431
К65
285. Економіка і менеджмент — 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку [Текст] : зб. наук. пр.
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 23—24 квіт. 2015 р.) : у 9 т. — Дніпропетровськ : Біла К. О.,
2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-197-6.
Т. 1 : Економіка підприємства: стратегічні пріоритети розвитку в ХХІ сторіччі. — 135 c. : іл., табл. —
У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Запоріз. держ. інж. акад., Благодійн. фонд
В. Пінчука та ін. — Текст укр., англ., рос. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр. — ІSBN 978-617-645-198-3.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-05998=15778]
УДК 005:330.3](06)
ББК 65.29˙431
Е40
286. Економіка і менеджмент — 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку [Текст] : зб. наук. пр.
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 23—24 квіт. 2015 р.) : у 9 т. — Дніпропетровськ : Біла К. О.,
2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-197-6.
Т. 2 : Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних
умовах. — 103 c. : іл., табл. — У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Запоріз. держ. інж.
акад., Благодійн. фонд В. Пінчука та ін. — Текст укр., англ., рос. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр. —
ІSBN 978-617-645-199-0.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-05999=15779]
УДК 005:330.3](06)
ББК 65.29˙431
Е40
287. Економіка і менеджмент — 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку [Текст] : зб. наук. пр.
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 23—24 квіт. 2015 р.) : у 9 т. — Дніпропетровськ : Біла К. О.,
2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-197-6.
Т. 3 : Актуальні проблеми розвитку управлінських систем: досвід, тенденції, перспективи. — 107 c. : іл.,
табл. — У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Запоріз. держ. інж. акад., Благодійн. фонд
В. Пінчука та ін. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр. — ІSBN 978-617-645-200-3.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-06000=15780]
УДК 005:330.3](06)
ББК 65.29˙431
Е40

50

288. Економіка і менеджмент — 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку [Текст] : зб. наук. пр.
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 23—24 квіт. 2015 р.) : у 9 т. — Дніпропетровськ : Біла К. О.,
2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-197-6.
Т. 4 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств в умовах глобалізації. — 79 c. :
іл., табл. — У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Запоріз. держ. інж. акад., Благодійн.
фонд В. Пінчука та ін. — Текст укр., англ., рос. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр. — ІSBN 978-617-645-201-0.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-06001=15781]
УДК 005:330.3](06)
ББК 65.29˙431
Е40
289. Економіка і менеджмент — 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку [Текст] : зб. наук. пр.
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 23—24 квіт. 2015 р.) : у 9 т. — Дніпропетровськ : Біла К. О.,
2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-197-6.
Т. 5 : Конкурентоспроможність, конкурентні переваги та економічний розвиток підприємств. — 143 c. :
іл., табл. — У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Запоріз. держ. інж. акад., Благодійн.
фонд В. Пінчука та ін. — Текст укр., англ., рос. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр. — ІSBN 978-617-645-202-7.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-06002=15782]
УДК 005:330.3](06)
ББК 65.29˙431
Е40
290. Економіка і менеджмент — 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку [Текст] : зб. наук. пр.
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 23—24 квіт. 2015 р.) : у 9 т. — Дніпропетровськ : Біла К. О.,
2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-197-6.
Т. 6 : Маркетингові технології в системі забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств. —
57 c. : табл. — У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Запоріз. держ. інж. акад.,
Благодійн. фонд В. Пінчука та ін. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр. — ІSBN 978-617645-203-4.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-06003=15783]
УДК 005:330.3](06)
ББК 65.29˙431
Е40
291. Економіка і менеджмент — 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку [Текст] : зб. наук. пр.
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 23—24 квіт. 2015 р.) : у 9 т. — Дніпропетровськ : Біла К. О.,
2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-197-6.
Т. 7 : Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь суб'єкт господарювання.
— 143 c. : іл., табл. — У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Запоріз. держ. інж. акад.,
Благодійн. фонд В. Пінчука та ін. — Текст укр., фр., рос. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр. — ІSBN 978617-645-204-1.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-06004=15784]
УДК 005:330.3](06)
ББК 65.29˙431
Е40
292. Економіка і менеджмент — 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку [Текст] : зб. наук. пр.
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 23—24 квіт. 2015 р.) : у 9 т. — Дніпропетровськ : Біла К. О.,
2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-197-6.
Т. 8 : Управління економікою підприємства: національні особливості антикризового управління, облік та
аналіз в системі управління діяльністю підприємств. — 95 c. : іл., табл. — У надзаг.: Дніпропетров. нац.
ун-т ім. Олеся Гончара, Запоріз. держ. інж. акад., Благодійн. фонд В. Пінчука та ін. — Текст укр., рос. —
Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр. — ІSBN 978-617-645-205-8.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-06005=15785]
УДК 005:330.3](06)
ББК 65.29˙431
Е40
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293. Економіка і менеджмент — 2015: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку [Текст] : зб. наук. пр.
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 23—24 квіт. 2015 р.) : у 9 т. — Дніпропетровськ : Біла К. О.,
2015. — 21 см.
ISBN 978-617-645-197-6.
Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека підприємства в умовах інтеграції. — 77 c. :
іл. — У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Запоріз. держ. інж. акад., Благодійн. фонд
В. Пінчука та ін. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр. — ІSBN 978-617-645-206-5.
І. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара.
[2015-06006=15786]
УДК 005:330.3](06)
ББК 65.29˙431
Е40
294. Васильчук, Євген Олегович.
Російський екстремізм в Україні [Текст] : монографія / Є. О. Васильчук. — Черкаси : Вовчок О. Ю., 2015.
— 118, [1] с. : портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 97—119 (232 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-8645-77-8 (у паліт.)
[2015-06010=16107]
УДК 327.88((470+571):477)
ББК 66.4(2Рос)+66.5(4Укр)
В19
295. "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у
світовій економіці", міжнародна науково-практична конф. (2 ; 2015 ; Ужгород).
Друга Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у
сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", м. Ужгород, 21—22 квіт. 2015 р. [Текст].
— Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. — 272 c. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — На тит. арк. та обкл.: До 70-річчя ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". —
Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 150 пр.
ISBN 978-617-01-0721-3. — ISBN 978-611-01-0721-1 (помилк.).
[2015-06079=15944]
УДК 657(06)
ББК 65.052я431
У31
296. "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів",
всеукраїнська науково-практична конф. (2014 ; Київ).
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права
України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", 31 жовт. 2014 р., м. Київ [Текст] :
зб. матеріалів. — Київ : Київ. ун-т, 2014. — 107 c. : табл. ; 21 см.
У надзаг.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Навч.-наук. центр мед. права за підтримки
М-ва охорони здоров'я. — Текст укр., англ., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-439-779-4.
[2015-06144=16495]
УДК 342.951:61](477)(06)
ББК 67.9(4Укр)401я431
Р64
297. Світові фінанси. Сучасні тенденції та перспективи розвитку [Текст] : монографія / [О. І. Рогач,
О. В. Сніжко, З. О. Луцишин та ін.] ; за заг. ред. О. І. Рогача ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —
Київ : Київ. ун-т, 2013. — 351 c. : іл., табл. ; 20 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — 150 пр.
ISBN 978-966-439-686-5.
І. Рогач, Олександр Ігорович та ін. ІІ. Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.
[2015-06155=16567]
УДК 339.7.02
ББК 65.268
С24
298. Капітоненко, Микола Геннадійович.
Силовий фактор у міжнародних відносинах [Текст] : монографія / М. Г. Капітоненко ; Київ. нац. ун-т ім.
Тараса Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2013. — 303 c. : табл. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 293—302 (170 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-439-607-0.
[2015-06156=16560]
УДК 327.8
ББК 66.4
К20
52

299. Управление устойчивым развитием в условиях переходной экономики [Текст] : монография /
[А. Альбрехт, В. Б. Алексеенко, К. В. Балабанов и др.] ; ГВУЗ "Нац. горный ун-т", Брандербург. техн. ун-т
Коттбус-Зенфтенберг (Германия). — Днепропетровск : Акцент ПП ; Коттбус (Германия) : [б. и.], 2015. —
429 с. : ил., табл., портр. ; 25 см. — (Университеты в поддержку устойчивого развития ; кн. 1).
Авт. указаны на с. 418—429. — Парал. тит. л. англ. — Текст рус., англ. — Библиогр. в конце ст. и в
подстроч. примеч. — 600 экз.
ISBN 978-617-7109-91-3 (в пер.)
І. Альбрехт, Айке и др. ІІ. "Национальный горный ун-т", гос. высшее учебное заведение
(Днепропетровск).
[2015-06183=16589]
УДК 338.24.021.8
ББК 65.050
У67
300. Основы предпринимательства и международная предпринимательская деятельность [Текст] : По
требованиям Европейской кредитно-трансферной системы (ECTS) : учеб. пособие для изучения курса
иностр. гражданами / Мазнев Г. Е., Лагода Т. А., Пипина Т. Е., Дудник Е. В. ; М-во аграр. политики и
продовольствия Украины, Харьков. нац. техн. ун-т сел. хоз-ва им. Петра Василенко, Учеб.-науч. ин-т
бизнеса и менеджмента. — Харьков : Майдан, 2014— . — 20 см.
Ч. 1. — 2014. — 165 c. : ил., табл. — Библиогр.: с. 161—165 (53 назв.). — 100 экз.
І. Мазнев, Григорий Евтеевич и др.
[2015-06352=17284]
УДК 005:339.9(075-054.6)
ББК 65.290-2я7+65.5я7
О-75
301. Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції
[Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 29—30 квіт. 2015 р., Одеса — Черкаси. — Одеса :
ОДУВС, 2015. — 222 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ, Черкас.
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького та ін. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 50 пр.
І. Одеський держ. ун-т внутрішніх справ.
[2015-06381=17485]
УДК 338.24.02(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)-1я431
К65
302. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Текст] : матеріали
ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26—27 берез. 2015 р., [м. Суми / редкол.: А. А. Сбруєва та ін.]. — Суми :
Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015— . — 20 см.
ISBN 978-966-698-190-8.
Т. 1. — 2015. — 391 c. : іл., табл. — Назва обкл. парал. укр., рос. англ. — У надзаг.: Сум. держ. пед. ун-т
ім. А. С. Макаренка, Сум. облдержадмін., Ін-т педагогіки НАПН України та ін. — Текст укр., рос., англ. —
Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр. — ІSBN 978-966-398-191-5.
І. Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. ІІ. Сбруєва, Аліна Анатоліївна, ред.
[2015-06386=16952]
УДК 378.014.5(06)
ББК 74.58я431
І-66
303. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Текст] : матеріали
ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26—27 берез. 2015 р., [м. Суми / редкол.: А. А. Сбруєва та ін.]. — Суми :
Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015— . — 20 см.
ISBN 978-966-698-190-8.
Т. 2. — 2015. — 335 c. : іл., табл. — Назва обкл. парал. укр., рос., англ. — У надзаг.: Сум. держ. пед.
ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. облдержадмін., Ін-т педагогіки НАПН України та ін. — Текст укр., рос.,
англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр. — ІSBN 978-966-398-193-9.
І. Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. ІІ. Сбруєва, Аліна Анатоліївна, ред.
[2015-06387=16953]
УДК 378.014.5(06)
ББК 74.58я431
І-66
304. Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання [Текст] / [Чепков І. Б., Зубарєв В. В., Смірнов
В. О. та ін.]. — Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2015— . — 21 см.
ISBN 978-966-489-277-0
53

Т. 2 : Військово-технічне співробітництво в системі забезпечення воєнної безпеки держави. — 2015. —
395 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 366—383. — 100 пр. — ІSBN 978966-489-307-4 (у паліт.).
І. Чепков, Ігор Борисович та ін.
[2015-06433=17454]
УДК 327:623.094
ББК 66.4+68.8
Т33
305. Сучасні підходи до управління підприємством [Текст] : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.
участю, 23 квіт. 2015 р. / [редкол.: Гавриш О. А., Дергачова В. В. (співголови) та ін.]. — Київ : [б. в.] ;
Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. — 543 c. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу. — Текст укр.,
рос., англ. — Бібліогр. в кінці пр. — 300 пр.
ISBN 978-966-493-968-0.
І. "Київський політехнічний ін-т", нац. технічний ун-т України. ІІ. Гавриш, Олег Анатолійович, ред.
[2015-06439=17628]
УДК 005(06)
ББК 65.050я431
С91
306. Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки [Текст] : зб. тез доп. VІІІ Міжнар.
студент. наук. конф. — Луцьк : Гадяк Ж. В., 2015. — 331 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Коледж
технологій, бізнесу та права. — Текст укр., пол., англ. — Бібліогр. в кінці доп.
ISBN 978-966-2379-98-3.
І. Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки (Луцьк).
[2015-06440=17302]
УДК 378(06)
ББК 74.58я431
М75
307. Концепція національної політики щодо [збереження] культурної спадщини в Україні [Текст] : (проект) /
[О. П. Олійник, О. М. Сердюк, Л. М. Кириленко та ін. ; під ред. О. П. Олійник]. — Київ : Архітектура і
престиж ; Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. — 134 c. : іл. ; 21 см.
Авт. зазначено на 4-й с. — На тит. арк.: Проект Європ. Коміс. "Регіональне співробітництво для
збереження культурної спадщини". — Бібліогр.: с. 129—133 (39 назв) та в підрядк. прим. — 1 000 пр.
ISBN 978-617-7257-16-4.
І. Олійник, О. П. та ін.
[2015-06451=17661]
УДК 719.07(477)(083.94)
ББК 85.11(4Укр)в44
К65
308. Калашнікова, Тетяна Вікторівна.
Удосконалення державної підтримки аграрних підприємств України в умовах глобалізації [Текст] :
монографія / [Т. В. Калашнікова] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр.
ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. — 279 c. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на обкл. — Бібліогр.: с. 218—241 (344 назви) та в тексті. — 300 пр.
ISBN 978-617-7257-06-5.
І. Назва. ІІ. Харківський нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва.
[2015-06467=17662]
УДК 338.43.02(477)
ББК 65.9(4Укр)32
К17
309. Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік [Текст] : матеріали
ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29 квіт. 2015 р., Україна, м. Львів / [редкол.: Башнянин Г. І. та ін.].
— Тернопіль : Крок, 2015. — 239 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., Наук. клуб "СОФУС". — Назва обкл.
парал. укр., англ. — Парал. тит. арк. англ. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-617-692-274-2.
І. Львівська комерційна академія. ІІ. Башнянин, Григорій Іванович, ред.
[2015-06477=17794]
УДК 330.34:339.9](4)(06)
ББК 65.013.9(4)я431+65.9(4)5я431
Г54
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310. Зось-Кіор, Микола Валерійович.
Удосконалення системи управління земельними ресурсами аграрних підприємств в умовах глобалізації
[Текст] : монографія / М. В. Зось-Кіор. — Полтава : Сімон, 2015. — 333 c. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 280—300 (270 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-2989-27-4.
[2015-06492=17751]
УДК 631.11:332.3
ББК 65.321-5
З-87
311. Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій [Текст] : зб. наук. пр. / Аналіт.інформ. фаховий наукометрич. журн. "СХІД", Укр. ін-т стратегій глобал. розвитку і адаптації ; [редкол.:
О. В. Білокобильський та ін.]. — Донецьк : Східноукр. вид. дім, 2015. — 363 c. : іл., табл., портр. ; 20 см.
Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці пр. — 200 пр.
ISBN 978-966-317-254-5.
І. Український ін-т стратегій глобального розвитку і адаптації (Київ). ІІ. Білокобильський, Олександр
Володимирович, ред.
[2015-06493=17018]
УДК 323.1(477.61/.62):327.8(470+571)
ББК 66.5(4Укр)+66.4(2Рос)
С92
312. "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин", міжнародна науковопрактична конф. (9 ; 2015 ; Умань, Черкас. обл.).
Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в
умовах ринкових відносин", [14—15 трав. 2015, м. Умань] [Текст]. — Умань (Черкас. обл.) : Сочінський,
2015. — 187 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-966-304-112-4.
[2015-06551=17021]
УДК 330.34.012.23(06)
ББК 65.013я431
А90
313. Органічне виробництво і продовольча безпека [Текст] : [матеріали доп. учасників ІІІ Міжнар. наук.практ. конф., Житомир, 23 квіт. 2015 р. / редкол.: О. Скидан та ін.]. — Житомир : Полісся, 2015. — 647 c. :
іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Житомир. нац. агроекол. ун-т, Федерація органіч. руху України, Поліс. центр органіч. вир-ва
"Полісся Органік". — Текст укр., рос., англ. — На звороті тит. арк.: Публ. розроб. в рамках швейцар.-укр.
проекту "Розвиток органічного ринку в Україні" (2012—2016). — Бібліогр. в кінці доп. — 150 пр.
ISBN 978-966-655-759-2 (у паліт.)
І. Житомирський нац. агроекологічний ун-т. ІІ. Скидан, Олег Васильович, ред.
[2015-06594=17768]
УДК 631.147(06)
ББК 65.325.1я431
О-64
314. Зьолка, Валентин Леонідович.
Охорона національних інтересів України у прикордонній сфері [Текст] : (адмін.-прав. аспект) :
монографія / В. Л. Зьолка ; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. —
Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2015. — 671 c. ; 22 см.
Бібліогр.: с. 612—669 (623 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-8056-97-0 (у паліт.)
[2015-06618=17575]
УДК 342.95:351.746.1](477)
ББК 67.9(4Укр)401.212
З-97
315. "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного
права", міжнародна науково-практична конф. (5 ; 2015 ; Київ).
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку
цивільного, міжнародного морського і транспортного права", 16—17 квіт. 2015 р., [Київ] [Текст]. — Київ :
КДАВТ, 2015. — 615 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Юрид. ф-т. —
Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр.
[2015-06634=17002]
УДК 347+341.225.5](06)
ББК 67.404я431+67.412я431
А43
55

316. Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні
України та Словаччини [Текст] : [посібник / Геник Я. В., Делеган І. В., Дербаль Ю. Ю. та ін. ; за ред.
Г. Т. Криницького, М. В. Чернявського]. — Дрогобич (Львів. обл.) : Коло ; Ужгород : [б. в.], 2014. —
278 c. : іл., табл. ; 25 см.
Авт. зазначено на с. 276—278. — На звороті тит. арк.: Програма транскордон. співробітництва Європ.
Інструменту Сусідства і Партнерства Угорщина—Словаччина—Румунія—Україна 2007—2013 співфінансується Європ. Союзом. — Бібліогр.: с. 270—275.
ISBN 978-617-642-172-6. — ISBN 978-617-642-172-3 (слов.) (у паліт.)
І. Геник, Ярослав Вячеславович та ін. ІІ. Криницький, Григорій Томкович, ред.
[2015-06677=18390]
УДК 630*9(477+437.6)(075)
ББК 43(4Укр)я7+43(4Сла)я7
Н13
317. словац.
Prіrode blНzke obhospodarovanie lesa a multifunkčné riadenie lesného hospodárstva v Karpatskom regióne
na Ukrajine a na Slovensku [Текст] : [prНručka / R. Bruchánik, Z. Sarvaš ová, P. Jaloviar]. — Drohobyč
(L'vovská oblast') : Коlо ; Užhorod : [б. в.], 2014. — 279 c. : іл., табл. ; 25 см.
Авт. зазначено на с. 277—279. — На звороті тит. арк.: Program cezhraničnej spolupráce Nástroje
európskeho susedstva a partnerstva Mad'arsko—Slovensko—Rumunsko—Ukrajina 2007—2013 je
spolufinancovaný Európskou úniou. — Бібліогр.: с. 271—276.
ISBN 978-617-642-172-6. — ISBN 978-617-642-173-3 (slov.) (у паліт.)
І. Bruchánik, Rudolf та ін.
[2015-06696=18395]
УДК 630*9(477+437.6)(075)=162.4
ББК 43(4Укр)я7+43(4Сла)я7
Р92
318. Політика енергоефективного розвитку і зміни клімату [Текст] / [В. Я. Шевчук, Н. Р. Малишева, Т. Т. Ковальчук та ін. ; за ред. В. Я. Шевчука ; Укр. т-во охорони природи, Федерал. м-во навколиш.
середовища, охорони природи, буд-ва та безпеки ядер. реакторів (Німеччина)]. — Київ : ЦП "Компринт",
2014. — 218 c. : іл., табл. ; 24 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — На тит. арк.: Публ. вид. за кошти проекту Програми розвитку ООН
в Україні "Розбудова спроможності для низьковуглецевого зростання в Україні". — Бібліогр.: с. 212—218
та в підрядк. прим. — 350 пр.
ISBN 978-617-7202-18-8 (у паліт.)
І. Шевчук, Василь Якович та ін.
[2015-06706=13167]
УДК 620.9:551.583](477)
ББК 31(4Укр)+26.237(4Укр)
П50
319. Господарсько-правове забезпечення раціонального використання електроенергії [Текст] : навч.метод. посіб. / [уклад. Гринчак А. А.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2015. —
117 c. ; 21 см.
На звороті тит. арк.: Проект за програмою Європ. коміс. ТЕМПУС "Розробка регіональних
міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища". — Бібліогр. в
підрядк. прим. — 50 пр.
ISBN 978-966-458-809-3.
І. Гринчак, Алла Анатоліївна. ІІ. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків).
[2015-06708=18176]
УДК 346.7:620.9](477)(072)
ББК 67.9(4Укр)404я7+31.19(4Укр)я7
Ă72
320. Господарсько-правове регулювання використання альтернативних джерел енергії [Текст] : навч.метод. посіб. / [уклад. Анакіна Т. М.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2015. —
139 c. : табл. ; 21 см.
На звороті тит. арк.: Проект за програмою Європ. коміс. ТЕМПУС "Розробка регіональних
міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища". — Бібліогр. в
кінці розд. та в підрядк. прим. — 50 пр.
ISBN 978-966-458-807-9.
І. Анакіна, Тетяна Миколаївна. ІІ. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків).
[2015-06709=18175]
УДК 346.7:620.92](477)(072)
ББК 67.9(4Укр)404я7+31.19(4Укр)я7
Ă72
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321. Енергетичне право України: еколого-правові аспекти [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. Анісімова Г. В.] ;
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2015. — 202 c. ; 21 см.
На звороті тит. арк.: Проект за програмою Європ. коміс. ТЕМПУС "Розробка регіональних
міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища". — Бібліогр. в
кінці розд. та в підрядк. прим. — 50 пр.
ISBN 978-966-458-806-2.
І. Анісімова, Ганна Валеріївна. ІІ. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків).
[2015-06711=18174]
УДК 349.6:620.9](477)(072)
ББК 67.9(4Укр)407я7
Е65
322. Нормативно-правовая база энергетики [Текст] : курс лекций для инженеров-энергетиков / [Губин С. В.,
Шепетов Ю. А., Яковлев А. И. и др.] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т". —
Харьков : Право, 2015— . — 21 см.
Модуль 1 : Нормативно-правовая база производства энергии. — 2015. — 245, [1] с. : ил., табл. — Авт.
указаны перед вып. дан. — На обороте тит. л.: Проект "Разработка региональных междисциплинарных
правовых норм по энергетике и окружающей среде". — Библиогр.: с. 243—246 (50 назв.). — 50 экз. —
ІSBN 978-966-458-821-5.
І. Губин, Сергей Викторович и др. II. "Харьковский авиационный ин-т", нац. аэрокосмический ун-т
им. Н. Е. Жуковского.
[2015-06719=18578]
УДК 346.7:620.9](477)(042.4)
ББК 67.9(4Укр)404я7+31.19(4Укр)я7
Н83
323. Нормативно-правовая база энергетики [Текст] : курс лекций для инженеров-энергетиков / [Губин С. В.,
Шепетов Ю. А., Яковлев А. И. и др.] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т". —
Харьков : Право, 2015— . — 20 см.
Модуль 2 : Нормативно-правовая база энергоиспользования. — 2015. — 242 c. : ил., табл. — Авт.
указаны перед вып. дан. — На обороте тит. л.: Проект "Разработка региональных междисциплинарных
правовых норм по энергетике и окружающей среде". — Библиогр.: с. 240—242 (42 назв.). — 50 экз. —
ІSBN 978-966-458-822-2.
І. Губин, Сергей Викторович и др. II. "Харьковский авиационный ин-т", нац. аэрокосмический ун-т
им. Н. Е. Жуковского.
[2015-06720=18579]
УДК 346.7:620.9](477)(042.4)
ББК 67.9(4Укр)404я7+31.19(4Укр)я7
Н83
324. Нормативно-правовая база энергетики [Текст] : курс лекций для инженеров-энергетиков / [Губин С. В.,
Шепетов Ю. А., Яковлев А. И. и др.] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьков. авиац. ин-т". —
Харьков : Право, 2015— . — 21 см.
Модуль 3 : Нормативно-правовая база энергетического менеджмента и ресурсо-энергосбережения. —
2015. — 143, [1] с. : табл. — Авт. указаны перед вып. дан. — На обороте тит. л.: Проект "Разработка
региональных междисциплинарных правовых норм по энергетике и окружающей среде". — Библиогр.:
с. 142—144 (31 назв.). — 50 экз. — ІSBN 978-966-458-830-7.
І. Губин, Сергей Викторович и др. II. "Харьковский авиационный ин-т", нац. аэрокосмический ун-т
им. Н. Е. Жуковского.
[2015-06721=18580]
УДК 346.7:620.9](477)(042.4)
ББК 67.9(4Укр)404я7+31.19(4Укр)я7
Н83
325. Перспективи міжнародних відносин у сфері енергетики та захисту довкілля [Текст] : навч.-метод. посіб.
/ [уклад.: Євков А. М., Бенедик Я. С.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2015. —
125, [1] с. ; 21 см.
На звороті тит. арк.: Проект за програмою Європ. коміс. ТЕМПУС "Розробка регіональних
міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища". — Бібліогр. в
кінці розд. та в підрядк. прим. — 50 пр.
ISBN 978-966-458-820-8.
І. Євков, Андрій Миколайович. ІІ. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків).
[2015-06722=18173]
УДК 341.238:[620.9+502.1]](072)
ББК 67.412.1я7+31я7+20.18я7
П27
57

326. Санітарні та фітосанітарні заходи: регулювання та вирішення спорів у рамках СОТ [Текст] / Ін-т екон.
дослідж. та політ. консультацій. — Київ : [б. в.], 2014. — 20 c. : іл., табл. ; 24 см. — (Серія статей
"Розуміємо ключові питання торговельної політики" ; вип. № 4).
На звороті тит арк.: В рамках проекту "Торговельна політики і практика в Україні". — Бібліогр. в підрядк. прим.
ISBN 978-966-2022-64-3.
І. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (Київ).
[2015-06735=17807]
УДК 339.52:341.61
327. На шляху до євроінтеграції [Текст] : зб. матеріалів до експерт. місій Європ. Союзу в Україні [з оцінки
імплементації нац. стратег. програми щодо боротьби з наркотиками та протидії їх незаконному обігу],
м. Київ, [26] берез. 2015 р. / [уклад.: Пінчук І. Я. та ін.]. — Кіровоград : ПОЛІУМ, 2015. — [258] c. : іл.,
табл. ; 14х20 см.
100 пр.
ISBN 978-966-8559-50-1.
І. Пінчук, Ірина Яківна.
[2015-06781=18206]
УДК 339.924(477):061.1ЄС
ББК 65.9(4Укр)5+65.9(4)5
Н37
328. Трихліб, Крістіна Олексіївна.
Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології
[Текст] : монографія / К. О. Трихліб ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2015. —
221, [1] с. : портр. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 186—222 (329 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-458-818-5.
[2015-06784=18678]
УДК 340.137(477):061.1ЄС
ББК 67.0.9(4Укр)+67.9(4)412
Т69
329. Економічна безпека сучасної України: виклики та загрози [Текст] : матеріали наук.-практ. конф.
викладачів, аспірантів і студентів Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого, 19 трав. 2015 р. / за заг. ред.
А. П. Гетьмана. — Харків : Право, 2015. — 167 c. : табл. ; 20 см.
У надзаг.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 105 пр.
ISBN 978-966-458-835-2.
І. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків). ІІ. Гетьман, Анатолій Павлович, ред.
[2015-06785=18677]
УДК 351.863(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)401я431
Е40
330. Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти [Текст] : тези доп.
IV Міжнар. наук.-практ. конф., 21—23 трав. 2015 р., [Хмельницький / редкол.: Тюріна Н. М. та ін.]. —
Хмельницький : ХНУ, 2015. — 90 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Хмельниц. нац. ун-т, Хмельниц. регіон. від-ня Укр. технол. акад., Поволз. держ. ун-т сервісу
(м. Тольятті, РФ) та ін. — Текст укр., рос., словац., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-330-227-0.
І. Хмельницький нац. ун-т. ІІ. Тюріна, Ніла Марківна, ред.
[2015-06804=18789]
УДК 330+005](06)
ББК 65я431
А43
331. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні [Текст] : монографія /
[Павленко А. Ф., Антонюк Л. Л., Василькова Н. В. та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Павленка, Л. Л. Антонюк ;
Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т вищ. освіти. — Київ : КНЕУ, 2014. — 349 c. :
іл., табл. ; 25 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 307—333. — 300 пр.
ISBN 978-966-483-881-5 (у паліт.)
І. Павленко, Анатолій Федорович та ін. ІІ. "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана", держ.
вищий навчальний заклад.
[2015-06815=18640]
УДК 378.4:001.891](100+477)
ББК 74.58(0)+74.58(4Укр)
Д70
58

332. Лук'яненко, Ольга Дмитрівна.
Інноваційний імператив конкурентоспроможного розвитку України в європейському економічному
просторі [Текст] : [наук. робота] / Лук'яненко Ольга Дмитрівна, Федірко Олександр Анатолійович ; Держ.
ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т глобал. екон. політики. — Київ : КНЕУ, 2013. —
55 c. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 51—55 (46 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-483-902-7.
І. Федірко, Олександр Анатолійович.
[2015-06834=18752]
УДК 338.24:339.137.2](477)
ББК 65.9(4Укр)
Л84
333. Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції [Текст] / [В. Чужиков, В. Токар, В. Чужикова
та ін.] ; за ред. В. І. Чужикова ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ : КНЕУ,
2014. — 218 c. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на 4-й с. — Парал. тит. арк. англ. — На тит. арк. та обкл.: Спільний проект фонду Моне та
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". Тренінг "Підготовка фахівців з європейської інтеграції"
№ 199755-LLP-1-2011-UA-AJМ-МО. За програмою "Lifelong Learning" грант № 2011-3366/001—001. —
Бібліогр. в кінці тем. — 100 пр.
ISBN 978-966-483-942-3.
І. Чужиков, Віктор Іванович та ін. ІІ. "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана", держ. вищий
навчальний заклад.
[2015-06845=18662]
УДК 339.924(076.5)
ББК 65.5я73-5
П69
334. Фінансова політика України в умовах інтеграційних процесів: домінанти, ризики та виклики сучасності
[Текст] : зб. матеріалів Х ювіл. Всеукр. студент. наук. конф., [Київ], 20 берез. 2015 р. / [редкол.: Колот А. М.
та ін.]. — Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. — 164 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Текст укр., англ. — Бібліогр. в кінці
доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-646-295-8.
І. "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана", держ. вищий навчальний заклад. ІІ. Колот,
Анатолій Михайлович, ред.
[2015-06886=19297]
УДК 336.02:339.92](477)(06)
ББК 65.9(4Укр)26-1я431+65.9(4Укр)5я431
Ф59
335. Крутов, Василь Васильович.
Протидія інформаційному тероризму та його фінансуванню в сучасних умовах [Текст] : монографія /
В. В. Крутов, М. П. Стрельбицький, О. А. Шевченко ; за заг. ред. В. В. Крутова ; Нац. акад. прав. наук
України. — Ужгород : ІВА ; Київ : Вид-во НАПрНУ, 2014. — 309 c. : портр. ; 21 см.
Частина тексту рос. — Бібліогр.: с. 284—302 (152 назви). — 350 пр.
ISBN 978-617-501-082-2 (у паліт.)
І. Стрельбецький, Микола Павлович. ІІ. Шевченко, Олексій Анатолійович.
[2015-07022=19901]
УДК 316.485.26:004]-048.66
ББК 60.56
К84
336. Берегівська польдерна система: сучасність та перспективи [Текст] / [С. Афанасьєв, Ю. Бандурович,
А. Варга та ін. ; за ред. В. Чіпака та ін.] ; Держ. агентство вод. ресурсів України, Басейн. упр. вод.
ресурсів річки Тиса. — Ужгород : ІВА, 2014. — 111 c. : іл., табл., карти. ; 24 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Частина тексту парал. укр., угор., англ. — Бібліогр.: с. 91
(23 назви). — Програма транскордон. співробітництва Європ. Інструменту Сусідства і Партнерства
(ТКС ЄІСП) Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна 2007—2013. — Спіл. укр.-угор. проект
"Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі спрямуванням
на басейн каналу Чаронда — Латориця". — 500 пр.
ISBN 978-617-501-088-4 (у паліт.)
І. Афанасьєв, Сергій Олександрович та ін. ІІ. Басейнове упр. водних ресурсів річки Тиса (Ужгород).
[2015-07025=19899]
УДК 626.86:556.18](477.87+439)(083.94)
ББК 38.778(4Укр-4Зак)+38.778(4Уго)
Б48
59

337. Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації
[Текст] : матеріали наук. конф. студентів та молодих вчених спец. "Міжнар. економіка" (м. Полтава,
23 квіт. 2015 р.) / за заг. ред. Шкурупій О. В. — Полтава : ПУЕТ, 2015. — 158, [1] с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", Каф. міжнар. економіки. — Текст укр.,
рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 42 пр.
ISBN 978-966-184-204-4.
І. "Полтавський ун-т економіки і торгівлі", вищий навчальний заклад. ІІ. Шкурупій, Ольга Всеволодівна, ред.
[2015-07028=19012]
УДК 339.9(06)
ББК 65.5я431
А43
338. Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності
[Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (7—8 квіт. 2015 р.) / [редкол.:
Черевко О. В. та ін.]. — Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2015. — 144 c. : табл. ; 20 см.
У надзаг.: Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект.
власності, Держ. служба інтелект. власності. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці пр. — 50 пр.
І. Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. ІІ. Черевко, Олександр Володимирович, ред.
[2015-07035=20125]
УДК 347.77/.78(06)
ББК 67.404.3я431
В54
339. Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності
[Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (ІС YESS
2014), [Чернівці], 24—26 квіт. 2014 р. / [наук. ред.: Нікіфоров П. О., Саєнко О. С.]. — Чернівці : ЧНУ
ім. Ю. Федьковича, 2014— . — 21 см.
Ч. 1. — 2014. — 204 c. : іл., табл. — У надзаг.: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т, Наук.
т-во студентів, аспірантів та молодих вчених, Студент наук. екон. т-во та ін. — Парал. тит. арк. англ. —
Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — — 100 пр.
І. Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. ІІ. Нікіфоров, Петро Опанасович, ред.
[2015-07041=00000]
УДК 338.24(06)
ББК 65.050я431
Д38
340. Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності
[Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (ІС YESS
2014), [Чернівці], 24—26 квіт. 2014 р. / [наук. ред.: Нікіфоров П. О., Саєнко О. С.]. — Чернівці :
ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014— . — 21 см.
Ч. 2. — 2014. — 188 c. : іл., табл. — У надзаг.: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т, Наук.
т-во студентів, аспірантів та молодих вчених, Студент наук. екон. т-во та ін. — Парал. тит. арк. англ. —
Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — — 100 пр.
І. Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. ІІ. Нікіфоров, Петро Опанасович, ред.
[2015-07042=19302]
УДК 338.24(06)
ББК 65.050я431
Д38
341. Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 23—24 квіт. 2015 р.) /
[редкол. С. С. Ніколенко (голов. ред.) та ін.]. — Полтава : ПУЕТ, 2015. — 165, [1] с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", Білорус. торг.-екон. ун-т спожив.
кооперації (м. Гомель, Респ. Білорусь), Карагандин. екон. ун-т Казспоживспілки (м. Караганда, Респ.
Казахстан). — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці пр. — 18 пр.
ISBN 978-966-184-203-7.
І. "Полтавський ун-т економіки і торгівлі", вищий навчальний заклад. ІІ. Ніколенко, Сергій Степанович, ред.
[2015-07049=19011]
УДК 338.24(06)
ББК 65.050я431
І-71
342. Бізнес, освіта і наука: вектори співпраці [Текст] : зб. матеріалів другого Міжнар. наук.-практ. бізнесфоруму, [Київ], 21—22 трав. 2015 р. / [редкол.: Ю. М. Бажал та ін.]. — Київ : Ін-т аграр. економіки :
НаУКМА, 2015. — 209 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. маркетингу та упр. бізнесом, Наук.-навч. центр
"Інновац. лаб. "ІННОЛАБ". — Текст укр., англ., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-966-669-471-6.
І. "Києво-Могилянська академія", нац. ун-т. ІІ. Бажал, Юрій Миколайович, ред.
[2015-07060=19923]
УДК 658:[37+001]](06)
ББК 65.29я431+74я431+72я431
Б59
60

343. Лупенко, Юрій Олексійович.
Вітчизняний та зарубіжний досвід земельно-іпотечного кредитування [Текст] : (аналіт. огляд) /
Ю. О. Лупенко, П. А. Стецюк, А. В. Войтюк ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ : ННЦ
"Ін-т аграр. економіки", 2015. — 65 c. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 63—64 (22 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-669-472-3.
І. Стецюк, Петро Антонович. ІІ. Войтюк, Алла Василівна.
[2015-07061=19920]
УДК 336.77:332.2](100)(048.83)
ББК 65.9(0)262.2+65.9(0)32-5
Л85
344. "Добробут націй в умовах глобальної нестабільності", міжнародна науково-практична конф.
(5 ; 2015 ; Одеса).
П'ята Міжнародна науково-практична конференція"Добробут націй в умовах глобальної нестабільності"
[Текст] : [зб. наук. пр.]. — Одеса : ОНУ, 2015. — 97 c. : іл., табл. ; 30 см.
Присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. — У надзаг.: Одес.
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр.
ISBN 978-617-689-112-3.
[2015-07091=19743]
УДК 330.3(06)
ББК 65.013я431
Д56
345. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ [Текст] : зб. тез доп. Міжнар.
наук.-техн. конф. (Львів, 14—15 трав. 2015 р.). — Львів : Акад. сухопут. військ, 2015. — 313 c. ; 30 см.
У надзаг.: М-во оборони України, Акад. сухопут. військ. — Текст укр., рос., англ. — 100 пр.
ISBN 978-966-2699-46-3.
І. Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).
[2015-07093=19402]
УДК 623.094:355.351](06)
ББК 68.8я431+68.51я431
П27
346. Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі [Текст] :
матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7—8 трав. 2015 р., Україна, м. Тернопіль / [редкол.:
Водяник І. І. та ін.]. — Тернопіль : Крок, 2015. — 181 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Тернопіл. держ. с.-г. дослід. станція, Ін-т кормів сіл. госп-ва Поділля, Білорус. держ. екон. ун-т
та ін. — Парал. тит. арк. англ. — Назва обкл. парал. укр., англ. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп.
— 300 пр.
ISBN 978-617-692-275-9.
І. Інститут кормів сільського господарства Поділля (Вінниця). Тернопільська держ. с.-г. дослідна станція.
ІІ. Водяник, Іван Іванович, ред.
[2015-07135=19304]
УДК 631:339.924](06)
ББК 65.32я431+65.5я431
І-73
347. Актуальні проблеми гірничого права України [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. Гетьман А. П.] ; Нац.
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2015. — 222 c. : іл. ; 21 см.
На звороті тит. арк.: Проект за програмою Європ. коміс. ТЕМПУС "Розробка регіональних
міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища". — Частина
тексту англ. — Бібліогр.: с. 10—36 (146 назв), в підрядк. прим. та в дод. — 50 пр.
ISBN 978-966-458-825-3 (у паліт.)
І. Гетьман, Анатолій Павлович. ІІ. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків).
[2015-07199=20120]
УДК 349.6:622](477)(072)
ББК 67.9(4Укр)407я7
А43
348. Актуальні проблеми енергетичного права та енергетичної політики ЄС [Текст] : навч.-метод. посіб. /
[уклад.: Шуміло І. А., Ребриш Б. Ю.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2015. —
125 c. : іл. ; 21 см.
На звороті тит. арк.: Проект за програмою Європ. коміс. ТЕМПУС "Розробка регіональних
міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища". — Бібліогр.:
с. 9—36 (183 назви), в тексті та в підрядк. прим. — 50 пр.
ISBN 978-966-458-831-4.
І. Шуміло, Інеса Анатоліївна. ІІ. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків).
[2015-07200=20119]
УДК 349:620.9](4)(072)
ББК 67.9(4)407я7
А43
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349. Міжнародне енергетичне право і стійкий розвиток [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. Трагнюк О. Я.] ;
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2015. — 158 c. ; 20 см.
На звороті тит. арк.: Проект за програмою Європ. коміс. ТЕМПУС "Розробка регіональних
міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища". — Бібліогр.:
с. 12—29 та в підрядк. прим. — 50 пр.
ISBN 978-966-458-819-2.
І. Трагнюк, Олеся Янівна. ІІ. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків).
[2015-07207=20121]
УДК 349:620.9](100)(072)
ББК 67.9(0)407я7
М58
350. Перспективи розвитку еколого-правового регулювання використання альтернативних джерел енергії
[Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. Соколова А. К.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків :
Право, 2015. — 98, [1] с. ; 21 см.
На звороті тит. арк.: Проект за програмою Європ. коміс. ТЕМПУС "Розробка регіональних
міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища". — Бібліогр.:
с. 8—24, 95—96. — 50 пр.
ISBN 978-966-458-815-4.
І. Соколова, Алла Костянтинівна. ІІ. Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого (Харків).
[2015-07208=20122]
УДК 349.6:620.9](072)
ББК 67.407я7
П27
351. Інноваційна практика в Україні та Білорусі: контекстне визначення потреб [Текст] / Світлана Слава,
Крістос Калантарідіс, [Юрій Бажал та ін.] ; Наук. установа "Ін-т інновац. технологій і змісту освіти", ДВНЗ
"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород : Патент, 2014. — 191 c. : іл., табл. ; 24 см.
Авт. зазначено в змісті. — На тит. арк. та обкл. зазначено тільки перших два авт. — На звороті тит. арк.:
В рамках проекту Програми ТЕМПУС "Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних
навчальних платформ та дослідницької діяльності в освіті для підприємств з метою розширення участі
та інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичних суспільствах", 2013—2014 рр. —
Бібліогр.: с. 185—189. — 74 пр.
ISBN 978-617-589-089-9.
І. Слава, Світлана та ін.
[2015-07214=20091]
УДК 330.341.1(477+476)
ББК 65.013.9(4Укр)+65.013.9(4Біл)
І-66
352. Рішення Європейського суду з прав людини проти України за статтями 2 та 3 Конвенції щодо
порушення прав позбавлених волі на медичну допомогу [Текст] : [2010—2014 рр. / упоряд.: Є. Ю. Захаров, Г. В. Токарев]. — Харків : Права людини, 2015. — 558 c. : табл. ; 21 см.
На звороті тит. арк.: В рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в
Україні. — 1000 пр.
ISBN 978-617-7266-25-8.
І. Захаров, Євген Юхимович.
[2015-07218=20026]
УДК 341.645(4):[342.734:343.261-052](477)
ББК 67.9(4)412.1+67.9(4Укр)400.7
Р57
353. Рішення Європейського суду з прав людини проти України за статтями 2 та 3 Конвенції щодо
порушення прав позбавлених волі на медичну допомогу [Текст] : [2010—2014 рр. / упоряд.: Є. Ю. Захаров, Г. В. Токарев]. — Харків : Права людини, 2015. — 558 c. : табл. ; 21 см.
На звороті тит. арк.: В рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в
Україні. — 1000 пр.
ISBN 978-617-7266-25-8.
І. Захаров, Євген Юхимович.
[2015-07218=20026]
УДК 341.645(4):[342.734:343.261-052](477)
ББК 67.9(4)412.1+67.9(4Укр)400.7
Р57
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354. Литвинов, Олексій Миколайович.
Становлення та розвиток ювенальної пенальної політики Республіки Польща [Текст] : (кримін.-прав.
дослідж.) : монографія / О. М. Литвинов, Є. С. Назимко, Т. І. Пономарьова ; за заг. ред.
О. М. Литвинова ; Кримінол. асоц. України. — Київ : Дакор, 2015. — 127 c. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 117—127 (143 назви) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-7020-50-8.
І. Назимко, Єгор Сергійович. ІІ. Пономарьова, Тетяна Ігорівна.
[2015-07269=20367]
УДК 343.21-053.6(438)
ББК 67.9(4Пол)408
Л64
355. "Академія", навчально-науковий комплекс. "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних
умовах євроінтеграції", наукова конф. професорсько-викладацького складу і аспірантів (2015 ;
Львів).
Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу
"Академія" "Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції", 12—13 трав.
2015 р., м. Львів [Текст] : матеріали конф. — Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. — 406 c. : іл.,
табл. ; 21 см.
На обкл.: Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Бібліогр. в кінці доп. — 500 пр.
ISBN 978-617-602-135-3.
[2015-07368=20442]
УДК 339.1(06)
ББК 65.42я431
А38
356. "Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної
інтеграції", всеукраїнська науково-практична конф. студентів, аспірантів та молодих вчених
(10 ; 2015 ; Львів).
Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
"Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної
інтеграції", Львів, 24—25 квіт. 2015 р. [Текст]. — Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. — 178 c. : іл.,
табл. ; 21 см.
У надзаг.: Львів. комерц. акад., Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, Житомир. держ. технол. ун-т,
Одес. нац. екон. ун-т. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-617-602-132-2.
[2015-07374=20575]
УДК 657(06)
ББК 65.052я431
С76
357. Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації [Текст] : монографія /
[Кудряченко А. І., Білоножко Є. П., Бульвінський А. Г. та ін.] ; наук. ред.: А. І. Кудряченко, Т. О. Метельова ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". — Київ : Фенікс, 2014. — 441 c. ; 25 см.
Авт. зазначено на 3-й с. — Бібліогр. в кінці частин. — 500 пр.
ISBN 978-966-136-171-2 (у паліт.)
І. Кудряченко, Андрій Іванович та ін. ІІ. "Інститут всесвітньої історії", держ. установа (Київ).
[2015-07379=20436]
УДК 008(4)
ББК 71(4)
С91
358. Дослідницький тренінг: виявлення проблем бізнесу і пошук шляхів їх розв'язання [Текст] : навч.-метод.
посіб. / [Заруба В. Я., Антонець О. О., Харченко А. О. та ін.] ; за ред. В. Я. Заруби ; Нац. техн. ун-т
"Харків. політехн. ін-т". — Харків : Щедра садиба плюс, 2015. — 105 c. : іл., табл., портр. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Парал. тит. арк. англ. — На тит. арк. та обкл.: В рамках проекту
530429-TEMPUS-1-2012-UК-TEMPUS-JPHES "INNOLAB": Інноваційні лабораторії: використання
відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності у підприємницькій освіті з
метою посилення участі та інноваційного потенціалу університету у постсоціалістичних суспільствах. —
Бібліогр.: с. 71—72 (23 назви). — 200 пр.
ISBN 978-617-7225-55-2.
І. Заруба, Віктор Якович та ін. ІІ. "Харківський політехнічний ін-т", нац. технічний ун-т.
[2015-07548=20510]
УДК 005.59(072)
ББК 65.290-2я7
Д70
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359. Дослідницький тренінг: інноваційна стратегія, генерація ідей, управління мотивацією [Текст] : навч.метод. посіб. / [О. І. Савченко, К. Калантарідіс, Р. О. Нестеренко, К. В. Побережна] ; за ред. О. І. Савченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків : Щедра садиба плюс, 2015. — 239 c. : іл., табл.,
портр. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Парал. тит. арк. англ. — Частина тексту парал. укр., англ. — На
тит. арк. та обкл.: В рамках проекту 530429-TEMPUS-1-2012-UК-TEMPUS-JPHES "INNOLAB": Інноваційні
лабораторії: використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності у
підприємницькій освіті з метою посилення участі та інноваційного потенціалу університету у
постсоціалістичних суспільствах. — Бібліогр. в кінці розд. — 200 пр.
ISBN 978-617-7225-52-1.
І. Савченко, Ольга Ігорівна та ін. ІІ. "Харківський політехнічний ін-т", нац. технічний ун-т.
[2015-07549=20508]
УДК 005.342(072)
ББК 65.290-2я7
Д70
360. Дослідницький тренінг: маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст] : навч.-метод. посіб. /
[Заруба В. Я. , Райко Д. В., Антонець О. О. та ін.] ; за ред. В. Я. Заруби, Д. В. Райко ; Нац. техн. ун-т
"Харків. політехн. ін-т". — Харків : Щедра садиба плюс, 2015. — 107 c. : іл., табл., портр. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Парал. тит. арк. англ. — На тит. арк. та обкл.: В рамках проекту
530429-TEMPUS-1-2012-UК-TEMPUS-JPHES "INNOLAB": Інноваційні лабораторії: використання
відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької діяльності у підприємницькій освіті з
метою посилення участі та інноваційного потенціалу університету у постсоціалістичних суспільствах. —
Бібліогр.: с. 85—86 (25 назв). — 200 пр.
ISBN 978-617-7225-67-5.
І. Заруба, Віктор Якович та ін. ІІ. "Харківський політехнічний ін-т", нац. технічний ун-т.
[2015-07550=20511]
УДК 005.342:658.8](072)
ББК 65.290-2я7
Д70
361. Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі [Текст] : матеріали
IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3—4 черв. 2015 р. : тези доп. — Київ : Талком, 2015. — 409 c. : іл.,
табл. ; 20 см.
У надзаг.: Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права, Каф. соціології, Каф. теорії
та практики упр., Наук. т-во студентів і аспірантів ФСП, Таллін. шк. економіки та бізнес адміністрування,
Каф. міжнар. відносин та ін. — Текст укр., англ., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 350 пр.
ISBN 978-617-7133-70-3.
І. "Київський політехнічний ін-т", нац. технічний ун-т України.
[2015-07775=21093]
УДК 316.334.3:32](477+100)(06)
ББК 60.5(4Укр)я431+60.5(0)я431
С69
362. Українське суспільство в умовах глобальних змін: цивілізаційний вимір [Текст] : (монографія) /
[Дзьобань О. П., Кануннікова О. Р., Кротюк В. А. та ін.] ; Харків. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та
міжнар. торгівлі. — Харків : Інжек, 2015. — 238 c. : табл. ; 20 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 215—238. — 300 пр.
ISBN 978-966-392-290-4.
І. Дзьобань, Олександр Петрович та ін. ІІ. Український держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі (Київ).
Харківський ін-т фінансів.
[2015-07818=20746]
УДК 316.42(477)
ББК 60.56(4Укр)
У45
363. Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах
світу й Україні [Текст] : монографія / Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шостак І. В., Данова М. О. —
Харків : Інжек, 2015. — 264 c. : іл., табл. ; 20 см.
Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 200—218 (191 назва). — 300 пр.
ISBN 978-966-392-280-5.
І. Кизим, Микола Олександрович та ін.
[2015-07820=20743]
УДК 338.27:620.3
ББК 65.23
Ф79
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364. "Студентська молодь в умовах глобалізації", міжнародна науково-практична конф. (2 ; 2015 ;
Дніпропетровськ).
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Студентська молодь в умовах глобалізації"
(м. Дніпропетровськ, 24 квіт. 2015 р.) [Текст]. — Дніпропетровськ : Ліра, 2015. — 164 c. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Варшав.
ун-т, Дніпропетров. обл. від-ня Соціол. асоц. України. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 70 пр.
ISBN 978-966-383-607-2.
[2015-07829=21162]
УДК 378.091.8(06)
ББК 74.58я431
С88
365. Мартиненко, Олег Анатолійович.
Запобігання злочинам серед працівників в органах внутрішніх справ України: міжнародні та національні
аспекти [Текст] : монографія / О. А. Мартиненко, І. О. Теличкін. — Київ : Юрид. думка, 2015. — 234 c. :
іл., табл., портр. ; 21 см.
Бібліогр. в підрядк. прим. — 150 пр.
ISBN 978-617-665-025-6 (у паліт.)
І. Теличкін, Іван Олексійович.
[2015-07834=21101]
УДК 343.85:351.74.07](477)
ББК 67.9(4Укр)408+67.9(4Укр)401.213
М29
366. Давиденко, Ганна Віталіївна.
Інклюзія у вищих навчальних закладах Європейського Союзу [Текст] : монографія / Г. В. Давиденко ;
Нац. авіац. ун-т. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. — 313 c. : іл., портр. ; 21 см.
Рез. англ. — Бібліогр.: с. 263—308 (373 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-924-026-2.
[2015-07848=21046]
УДК 378.04(4-6ЄС)
ББК 74.58(4)
Д13
367. Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації [Текст] : зб. наук. ст. учасників шостої
Всеукр. наук.-практ. конф. / [редкол.: Яковенко Л. І. (голов. ред.) та ін.]. — Полтава : Скайтек, 2015. —
243 c. : іл., табл. ; 20 см.
На обкл. у надзаг.: Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — На обкл.: ВУАПек Політекономії
400 років. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — 100 пр.
ISBN 978-966-7723-81-1.
І. Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. ІІ. Яковенко, Лариса Іванівна, ред.
[2015-07856=20824]
УДК 330.34:339.9](06)
ББК 65.013я43+65.5я43
С69
368. Економіка і управління в умовах глобалізації [Текст] : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.,
21 трав. 2015 р., Україна, м. Кривий Ріг / [редкол.: Фролова Л. В. (голов. ред. та ін.]. — Кривий Ріг
(Дніпропетров. обл.) : Чернявський Д. О. : ДонНУЕТ, 2015. — 224 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Univ. of Barcelona,
Rigas tehniska univ. та ін. — Текст укр., англ., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7250-22-6.
І. Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. ІІ. Фролова, Лариса
Володимирівна, ред.
[2015-07925=20944]
УДК 005(06)
ББК 65.050я431
Е40
369. Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу,
економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.
молодих учених і студентів, 2 квіт. 2015 р. : у 2 ч. / [редкол.: О. І. Черевко (відп. ред.) та ін.]. — Харків :
ХДУХТ, 2015. — 20 см.
Ч. 1. — 450 c. : іл., табл. — У надзаг.: Харків. облдержадмін., Департамент науки і освіти, Харків. держ.
ун-т харчування та торгівлі. — 70 пр. — ІSBN 978-966-405-360-7.
І. Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. ІІ. Черевко, Олександр Іванович, ред.
[2015-07949=20807]
УДК 330.341.1(06)
ББК 65.01я431
І-66
65

370. Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу,
економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.
молодих учених і студентів, 2 квіт. 2015 р. : у 2 ч. / [редкол.: О. І. Черевко (відп. ред.) та ін.]. — Харків :
ХДУХТ, 2015. — 20 см.
Ч. 2. — 516 c. : іл., табл. — У надзаг.: Харків. облдержадмін., Департамент науки і освіти, Харків. держ.
ун-т харчування та торгівлі. — Текст укр., рос., нім., англ. — 70 пр. — ІSBN 978-966-405-359-1.
І. Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. ІІ. Черевко, Олександр Іванович, ред.
[2015-07950=20808]
УДК 330.341.1(06)
ББК 65.01я431
І-66
371. Антонюк, Дмитро Анатолійович.
Розвиток інституціональної інфраструктури підприємництва регіону в процесі європейської інтеграції
[Текст] / Д. А. Антонюк ; ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України", Запоріз. ін-т
економіки і інформ. технологій. — Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України" ; Запоріжжя : ЗІЕІТ,
2015. — 340 c. : іл., табл. ; 21 см. — (Серія "Проблеми регіонального розвитку", ISBN 978-966-02-4252-4).
Бібліогр.: с. 302—328 (279 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7577-5.
[2015-07989=20268]
УДК 334.722:332.122](477)
ББК 65.04.9(4Укр)+65.9(4Укр)29
А72
372. Розвиток економічних взаємовідносин в світовому транспортному комплексі [Текст] : монографія /
[Котлубай О. М., Познанська І. В., Дебель С. І. та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол.
дослідж. — Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2013. — 285 c. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 279—285 (115 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7087-9.
І. Котлубай, Олексій Михайлович та ін. ІІ. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
(Одеса).
[2015-08010=21417]
УДК 339.92:338.47
ББК 65.5+65.37
Р64
373. Зовнішня політика України в умовах глобалізації [Текст] : анот. іст. хроніка міжнар. відносин (2004—
2007) / [С. В. Віднянський, О. М. Горенко, А. Ю. Мартинов, В. В. Піскіжова] ; НАН України, Ін-т історії
України. — Київ : Ін-т історії України, 2014. — 393 c. ; 24 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7574-4.
І. Віднянський, Степан Васильович та ін. ІІ. Інститут історії України (Київ).
[2015-08055=21139]
УДК 327(477)"2004/2007"
ББК 66.4(4Укр)
З-78
374. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні [Текст] :
аналіт. доп. / [Кудряченко А. І., Толстов С. В., Метельова Т. О. та ін.] ; Держ. установа "Ін-т всесвіт.
історії НАН України". — Київ : Михайленко, 2015. — 87 c. ; 20 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 78—85. — 100 пр.
ISBN 978-966-97247-6-2.
І. Кудряченко, Андрій Іванович та ін. ІІ. "Інститут всесвітньої історії", держ. установа (Київ).
[2015-08123=21613]
УДК 327.7:316.334.3](477)(048.83)
ББК 66.4(4Укр)+60.56(4Укр)
Р68
375. Митне обслуговування міжнародної економічної діяльності в умовах євроінтеграції: теоретичні
положення і методичні підходи до практичних і лабораторних занять [Текст] : навч. посіб. / [Кузьмін О. Є.,
Мельник О. Г., Григор'єв О. Ю та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Міські інформ. системи,
2015. — 161 c. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 108—111 (59 назв). — 50 пр.
ISBN 978-966-1577-22-9.
І. Кузьмін, Олег Євгенович та ін. ІІ. "Львів. політехніка" нац. ун-т.
[2015-08230=21566]
УДК 339.543(477)(075.8)
ББК 65.9(4Укр)428я73
М66
66

376. Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов'язання України перед ЄС [Текст] : (ключові
Дерективи щодо забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості) / [упоряд.: О. О. Уварова]. — Харків : НТМТ, 2015. — 148 c. ; 21 см.
На обкл.: Центр ресурсоэффектив. и чистого производства. — Проект ЮНІДО "Сприяння адаптації та
впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру
більш чистого виробництва в Україні". — Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр.
ISBN 978-617-578-156-2.
І. Уварова, Олена О. ІІ. Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (Київ).
[2015-08231=25295]
УДК 342.724-055(4-6ЄС)(094)
ББК 67.9(4)400.7-3
Р49
377. Інституційні засади стабільного розвитку економічних суб'єктів в умовах інтеграційно-глобалізаційних
процесів [Текст] : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., [23 квіт. 2015 р. / редкол.: М. І. Бондаренко (голов. ред.) та ін.]. — Харків : Міська друк., 2015. — 167 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Акад. екон. наук України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. ін-т бізнесу і
менеджменту, Харків. ін-т фінансів УДУФМТ та ін. — Присвяч. 80-річчю ювілею Заслуженого економіста
України, ректора Харків. ін-ту бізнесу і менеджменту М. І. Бондаренка. — Текст укр., рос., англ. —
Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр.
ISBN 978-617-619-171-1 (у паліт.)
І. Харківський ін-т бізнесу і менеджменту. ІІ. Бондаренко, Михайло Іванович, ред.
[2015-08233=21414]
УДК 330.34(06)
ББК 65.013я43
І-71
378. Ковальчук, Оксана Олександрівна.
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу
[Текст] : монографія / О. О. Ковальчук ; Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. — Київ :
Юрінком Інтер, 2014. — 199 c. : табл. ; 21 см.
На паліт.: 180 р. Київ. Нац. ун-т ім. Тараса ШевчеНка. Юрид. ф-т. — Бібліогр.: с. 149—164 (160 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-667-638-5 (у паліт.)
[2015-08263=22615]
УДК 347.77(477+4)
ББК 67.9(4Укр)404.3+67.9(4)404.3
К56
379. Колодяжна, Вікторія Володимирівна.
Становлення та розвиток договірно-правової бази українсько-польського транскордонного
співробітництва (90-ті рр. ХХ — поч. ХХІ ст.) [Текст] : монографія / В. В. Колодяжна ; Східноєвроп. Нац.
ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк : Вежа-Друк, 2015. — 239 c. : табл., схема. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 213—236 (275 назв) та в дод. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-7181-97-1.
[2015-08363=22829]
УДК 341.221.27:341.24](477:438)"199/201"
ББК 67.9(4Укр)412+67.9(4Пол)412
К61
380. Фельштинський, Юрій.
Третя світова: Битва за Україну [Текст] / Юрий Фельштинський, Михаил Станчев ; пер. [з рос.]
В. Єшкілєва. — Київ : Наш формат, 2015. — 400 c. : портр. ; 21 см.
Бібліогр. в підрядк. прим. — 2000 пр.
ISBN 978-617-7279-02-9.
І. Станчев, Михайло.
[2015-08395=22694]
УДК 327.5(477)"1991/2014"
ББК 66.4(4Укр)
Ф40
381. Місцеві відповіді на глобальні виклики [Текст] : матеріали Форуму Карпатікуму 2014, [Львів, 16—18 верес.
2014.] : зб. наук. пр. / [за ред. І. Круглова, Б. Проця]. — Львів : Укр. бестселер, 2014. — 119 c. : ill., tab. ; 24 см.
Назва обкл.: "Local responses to global challenges", proceedings of Forum Carpaticum 2014. — На обкл. та
тит. арк.: 4 Science for the Carpathians. — Парал. тит. арк. англ. — Текст англ. — Бібліогр. в кінці доп. —
300 пр.
ISBN 978-966-2384-21-5.
I. Назва обкл. ІІ. Круглов, Іван, ред.
[2015-08432=22372]
УДК 330.3(06)
ББК 65.01я43
М65
67

382. Водолазька, Світлана Анатоліївна.
Радикальні інновації східноєвропейської видавничої галузі [Текст] : монографія / Світлана Водолазька.
— Київ : Авега, 2015. — 369 c. : табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 322—369 (443 назви) та в підрядк. прим. — 500 пр.
ISBN 978-966-8953-28-6.
[2015-08449=21623]
УДК 330.341.1:655.4(4-11)
ББК 76.17(4)
В62
383. "Війна і права людини". Дослідження Української Гельсінської спілки з прав людини [Текст] : [доповідь /
підгот.: М. М. Гнатовський та ін. ; за заг. ред. А. Кориневича, О. Мартиненко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка, Ін-т стратегій глобал. розвитку і адаптацій, Укр. Гельсін. спілка з прав людини. — Київ : КВІЦ,
2015. — 41 c. : портр. ; 30 см.
Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр.
ISBN 978-617-697-024-8.
І. Гнатовський, Микола Миколайович та ін. ІІ. Українська Гельсінська спілка з прав людини (Київ).
ІІІ. Кориневич, Антон Олександрович, ред.
[2015-08664=22965]
УДК 342.7.03(477)
ББК 67.9(4Укр)400.7
В42
384. Правова система України в епоху глобалізаційного поступу [Текст] : монографія / [Гіда О. Є., Костенко О. М., Радзівілл О. А. та ін. ; за заг. ред. Матвійчука В. К.] ; Нац. акад. упр. — Київ : Нац. акад. упр.,
2014. — 490 c. ; 21 см.
Авт. зазначено на 3-й с. — Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-8406-90-4.
І. Гіда, Олександр Євгенович та ін. ІІ. Національна академія упр. (Київ). ІІІ. Матвійчук, Валерій
Костянтинович, ред.
[2015-08761=21614]
УДК 340.11(477)
ББК 67.9(4Укр)
П68
385. Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права України до законодавства і
права Європейського Союзу [Текст] : монографія / [Матвійчук В. К., Гіда Є. О., Прилуцький Р. Б. та ін. ;
за заг. ред. Матвійчука В. К.] ; Нац. акад. упр. — Київ : Нац. акад. упр., 2014. — 551 c. ; 21 см.
Авт. зазначено на 3-й с. — Частина тексту рос. — Бібліогр. в кінці розд. та підрозд. та в підрядк. прим.
— 300 пр.
ISBN 978-966-8406-74-4.
І. Матвійчук, Валерій Костянтинович та ін. ІІ. Національна академія упр. (Київ).
[2015-08763=22766]
УДК 343.85(477):341.4(4-6ЄС)
ББК 67.9(4Укр)408+67.9(4)412
Р83
386. Соціально-економічний розвиток України: сучасність та перспективи [Текст] : зб. наук. пр. учасників
матеріали ХV Міжнар. наук. конф. молодих учених та студентів, ([Мелітополь], 24—25 квіт. 2015 р.) / [за
заг. ред. М. М. Радєвої]. — Мелітополь (Запоріз. обл.) : Колор Принт, 2015. — 227 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Мелітопол. ін-т держ. та муніцип. упр. "КПУ", Класич. приват. ун-т, Жешув. ун-т (Польща)
та ін. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-2489-28-6.
І. Класичний приватний ун-т (Запоріжжя). Мелітопольський ін-т держ. та муніципального упр. ІІ. Радєва,
Марина Миколаївна, ред.
[2015-08789=23018]
УДК 330.34(477)(06)
ББК 65.013.9(4Укр)я43
С69
387. Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ—ХХІ століть [Текст] : тези Міжнар. наук.-практ.
конф., 19 берез. 2015 р., м. Київ / [редкол.: В. О. Огнев'юк (голова) та ін.]. — Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. — 162 c. ; 21 см.
У надзаг.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Дипломат. акад. України при МЗС України, Ін-т історії України
НАН України. — Текст укр., пол., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 85 пр.
І. Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. ІІ. Огнев'юк, Віктор Олександрович, ред.
[2015-08819=21366]
УДК 323+327](477)"19/20"(06)
ББК 66.3(4Укр)я431+66.4(4Укр)я431
У45
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388. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України
"Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році" [Текст] / [Горбулін В. П., Власюк О. С.,
Яблонський В. М. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ : НІСД, 2015. — 679 c. : табл. ; 26 см.
Авт. зазначено на с. 434—449. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-554-246-9.
І. Горбулін, Володимир Павлович та ін. ІІ. Національний ін-т стратегічних досліджень (Київ). ІІІ.
"Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2015 році", Щорічне Послання Президента України до
Верховної Ради України.
[2015-08829=22500]
УДК 338.24:351.86](477)"2015"(048.43)
ББК 65.9(4Укр)-2+67.9(4Укр)401
А64
389. Адаптація інструментів управління зовнішньоекономічною діяльністю до євроінтеграційних процесів
[Текст] : монографія / [Адвокатова Н. О., Башнянін Г. І., Боярчук А. І. та ін.] ; за ред. В. М. Фомішиної та
І. Ю. Вольвач ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон : ХНТУ, 2015. — 281 c. : іл., табл. ; 22 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр. в кінці розд. — 500 пр.
ISBN 978-966-1596-43-5 (у паліт.)
І. Адвокатова, Надія Олександрівна. ІІ. Херсонський нац. технічний ун-т. ІІІ. Фомішина, Віра Михайлівна,
ред.
[2015-08881=22789]
УДК 005.21:339.92](477)
ББК 65.9(4Укр)290-2+65.9(4Укр)5
А28
390. Тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні: європейський вектор [Текст] : монографія
/ [В. Круглякова, З. Юринець, А. Грищук та ін. ; за ред. З. Юринець] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. —
Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 299 c. : іл., табл. ; 20 см.
Авт. зазначено у змісті. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр.
ISBN 978-617-10-0219-7.
І. Круглякова, В. та ін. ІІ. Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. ІІІ. Юринець, З., ред.
[2015-08901=21879]
УДК 330.341.1:334.716](477)
ББК 65.9(4Укр)301-56
Т33
391. Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації [Текст] : колект. монографія /
[Воробйов Є. М., Гасім Салах, Голіков А. П. та ін.] ; за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль ; Харків. Нац.
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. — 315 c. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр.
ISBN 978-966-285-187-8.
І. Воробйов, Євген Михайлович та ін. ІІ. Харківський Нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. ІІІ. Голіков, Артур
Павлович, ред.
[2015-08997=23703]
УДК 339.9
ББК 65.5
Т65
392. Розвиток національної економіки: теорія і практика [Текст] = Rozwój gospodarki narodowej: teoria i
praktyka : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3—4 квіт. 2015 р. / [редкол.: Василюк М. М. та ін.]. —
Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника ; Тернопіль : Крок, 2015— . — 29 см.
У надзаг.: ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Univ. Jagielloński (Polska), AGH Akad.
Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (Polska) та ін.
Ч. 1. — 2015. — 399 c. : іл., табл. — Текст укр., рос., англ., пол. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр. —
ІSBN 978-617-692-282-7.
І. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника", держ. вищий навчальний заклад (ІваноФранківськ). ІІ. Василюк, Марія Михайлівна, ред.
[2015-09158=23269]
УДК 338(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)я431
Р64
393. Розвиток національної економіки: теорія і практика [Текст] = Rozwój gospodarki narodowej: teoria i
praktyka : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3—4 квіт. 2015 р. / [редкол.: Василюк М. М. та ін.]. —
Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника ; Тернопіль : Крок, 2015— . — 29 см.
У надзаг.: ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Univ. Jagielloński (Polska), AGH Akad.
Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (Polska) та ін.
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Ч. 2. — 2015. — 443 c. : іл., табл. — Текст укр., рос., англ., пол. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр. —
ІSBN 978-617-692-283-6.
І. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника", держ. вищий навчальний заклад (ІваноФранківськ). ІІ. Василюк, Марія Михайлівна, ред.
[2015-09159=23270]
УДК 338(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)я431
Р64
394. Розвиток національної економіки: теорія і практика [Текст] = Rozwój gospodarki narodowej: teoria i
praktyka : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3—4 квіт. 2015 р. / [редкол.: Василюк М. М. та ін.]. —
Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника ; Тернопіль : Крок, 2015— . — 29 см.
У надзаг.: ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Univ. Jagielloński (Polska), AGH Akad.
Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (Polska) та ін.
Ч. 3. — 2015. — 403 c. : іл., табл. — Текст укр., рос., англ., пол. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр. —
ІSBN 978-617-692-284-1.
І. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника", держ. вищий навчальний заклад (ІваноФранківськ). ІІ. Василюк, Марія Михайлівна, ред.
[2015-09160=23587]
УДК 338(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)я431
Р64
395. Яценко, Ігор.
Бізнес-право Республіки Польща для українських інвесторів [Текст] / Ігор Яценко, Тетяна Яценко ; під
заг. ред. С. Яценка. — 2-ге вид, допов. і перероб. — Київ : Консультант, 2015. — 335 c. ; 24 см.
На обкл. у надзаг: "EUCON", міжнар. прав. центр, Пол.-укр. господарча палата. — Бібліогр.: с. 334—335
та в підрядк. прим. — 1000 пр.
ISBN 978-966-8459-49-8.
І. Яценко, Тетяна.
[2015-09163=23595]
УДК 346(438):330.322(=161.2)
ББК 67.9(4Пол)404+65.012.2.9(4Укр)
Я92
396. Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2014 році [Текст] = Cooperation between Ukraine and
EU countries in 2014 : стат. зб. / Держ. служба статистики України. — Київ : Консультант, 2015. — 269 c. :
іл., табл. ; 30 см.
Надзаг., вих. дан. та текст парал.: укр., англ. — 31 пр.
ISBN 978-966-8459-52-8.
І. Україна. Держ. служба статистики.
[2015-09168=23594]
УДК 339.94(477+(4-6ЄС))"2014"(083.41)
ББК 65.9(4Укр)5я28+65.9(4)5я28
С72
397. Галака, Сергій Павлович.
Шлях України до набуття без'ядерного статусу та його наслідки для режиму ядерного
нерозповсюдження [Текст] : спец. випуск / [С. П. Галака, Г. М. Перепелиця]. — Київ : Фоліант, 2015. —
79 c. ; 23 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — Частина тексту парал. укр., англ. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр.
ISBN 978-966-8474-88-0.
І. Назва. ІІ. Перепелиця, Григорій Миколайович.
[2015-09184=23686]
УДК 327.37(477)
ББК 66.4(4Укр)
Г15
398. Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблеми модернізації сучасного права [Текст] : зб.
наук. пр. ІV Міжнар. наук. інтернет-конф., 20 лют. 2015 р. / [редкол.: Шапірко П. М. та ін.]. — Миколаїв :
Іліон, 2015. — 293 c. ; 21 см.
У надзаг.: Миколаїв. ін-т права Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад.", Координац. рада молодих юристів при
Голов. територ. упр. юстиції в Миколаїв. обл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст. — 300 пр.
ISBN 978-617-534-297-8.
І. "Одеська юридична академія", нац. ун-т. Миколаївський ін-т права. ІІ. Шапірко, Петро Михайлович, ред.
[2015-09199=23477]
УДК 341.9-048.35(082)
ББК 67.412.2я43
П75
70

399. Гальперіна, Любов Павлівна.
Міжнародні стратегії енергомістких компаній України в умовах цінових флуктуацій: на прикладі
виробників мінеральних добрив [Текст] : монографія / Л. П. Гальперіна, Н. П. Литвиненко, П. О. Литвиненко ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. — Київ : Сік Груп Україна : Наш
формат, 2014. — 223 c. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 206—223 (192 назви). — 300 пр.
ISBN 978-617-7092-39-0 (у паліт.)
І. Литвиненко, Наталія Павлівна. ІІ. Литвиненко, Павло Олександрович.
[2015-09291=23975]
УДК 339.9:661.152](477)
ББК 65.9(4Укр)5+35.32(4Укр)
Г17
400. Сорос, Джордж.
Європейський Союз: дезінтеграція чи відродження? [Текст] : [пер. з англ.] / Джордж Сорос у бесідах із
Грегором Петером Шміцем. — Київ : Дух і Літера, 2015. — 237, [1] с. : портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 236—237 та в підрядк. прим. — 500 пр.
ISBN 978-966-378-389-5 (у паліт.)
І. Шміц, Грегор Петер.
[2015-09298=24143]
УДК 061.1ЄС
ББК 66.4(4)л
С65
401. Україна — Росія: діалог під час конфлікту [Текст] = Украина — Россия: диалог во время конфликта :
круглий стіл, [Київ, лют. 2015 / наук. ред. Є. Бистрицький]. — Київ : Агентство "Україна", 2015. — 109 c. :
іл. ; 24 см.
На тит. арк.: Міжнар. фонд "Відродження" (Україна), Ин-т экон. анализа (Россия). — Текст рос. — 1000 пр.
ISBN 978-966-137-045-5.
І. "Відродження", міжнародний фонд (Київ). ІІ. Бистрицький, Євген, ред.
[2015-09520=24407]
УДК 327.56(477:(470+571))
ББК 66.4(4Укр)+66.4(2Рос)
У45
402. Конституційні зміни в Україні як запорука становлення правової європейської держави [Текст] :
матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., 24 берез. 2015 р. / [редкол.: Ягоднікова В. В. та ін.]. — Одеса :
Лерадрук, 2015. — 152 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: МАУП, Одес. ін-т. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-966-2710-59-5.
І. Міжрегіональна академія упр. персоналом (Київ). Одеський ін-т. ІІ. Ягоднікова, Вікторія Вікторівна, ред.
[2015-09554=24910]
УДК 342-048.76(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)400я43
К65
403. Ільїн, Валерій Юрійович.
Глобалізація та її вплив на конкурентоздатність підприємств аграрного сектору економіки України
[Текст] : монографія / В. Ю. Ільїн. — Луганськ : Ноулідж, 2014. — 434 c. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 412—434 (207 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-579-952-9 (у паліт.)
[2015-09563=24964]
УДК 338.43(477):339.9
ББК 65.9(4Укр)32+65.5
І-46
404. Наукові інновації у світлі глобалізації [Текст] : монографія / [Бахов І. С., Бохонова Т. Ю., Гроза В. А. та
ін. ; під ред. І. С. Бахова]. — Кіровоград : Поліграфія, 2015. — 172 c. : іл., табл., портр. ; 22 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — У паліт. — 300 пр.
І. Бахов, Іван Степанович та ін.
[2015-09609=24465]
УДК 378.147:001.895
ББК 74.58
Н34

71

405. "Экономико-правовые исследования в ХХI веке: направления усовершенствования правового
обеспечения энергетической безопасности государства", международная научно-практическая
интернет-конференция (14 ; 2014).
Материалы Четырнадцатой Международной научно-практической интернет-конференции "Экономикоправовые исследования в ХХI веке: направления усовершенствования правового обеспечения
энергетической безопасности государства", 1—10 дек. 2014 г. [Текст]. — Чернигов : Десна Полиграф ;
Киев : ИЭПИ НАН Украины, 2015. — 90 c. : ил., табл. ; 20 см.
В надзаг.: НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исслед. — Текст рус., укр. — Библиогр. в конце
докл. — 38 экз.
ISBN 978-617-7323-02-9.
[2015-09619=24984]
УДК 340:621.3]"20"(06)
ББК 67.0я431+31.2я431
Э40
406. Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європейського Союзу та США [Текст] :
монографія / Л. Л. Волинець, Г. С. Єгоров, Н. М. Лавриченко [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т
педагогіки. — Київ : Пед. думка, 2014. — 199 c. : іл., табл. ; 25 см.
Бібліогр. в кінці ст. — Вид. держ. коштом. — 300 пр.
ISBN 978-966-644-375-8 : безкошт.
І. Волинець, Л. Л. та ін.
[2015-09807=25484]
УДК 373.016:7/9](4-6ЄС+73)
ББК 74.26(4)+74.26(7Спо)
С24
407. Громадянське суспільство і соціальний капітал у нових країнах-членах Європейського Союзу [Текст] /
В. І. Бурдяк, І. В. Бутирська, М. Г. Герман, Т. П. Федорчак ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. —
Чернівці : Технодрук, 2015. — 335 c. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті. — 300 пр.
ISBN 978-617-7096-32-9.
І. Бурдяк, Віра Іванівна та ін.
[2015-09844=25535]
УДК 316.32:321.7](4-6ЄС)
ББК 60.5(4)+66.0(4)
Г87
408. Викладання лідерства для посадових осіб та представників місцевого самоврядування: сутність,
виклики, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. круглого столу (Київ, 15 квіт. 2015 р.) : [зб. тез / за заг.
ред. В. А. Гошовської та ін.]. — Харків : Фактор, 2015. — 87 c. : іл., табл. ; 27 см.
У надзаг.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищення кваліфікац. керів. кадрів,
Каф. парламентаризму та політ. менеджменту. — Програма Ради Європи "Посилення інституційної
спроможності органів місцевого самоврядування в Україні". — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр.
ISBN 978-966-180-669-5.
І. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ). ІІ. Гошовська, Валентина Андріївна, ред.
[2015-09857=24937]
УДК 35.088.6:352](477)(06)
ББК 67.9(4Укр)401я43
В43
409. Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи [Текст] = Экономика в условиях
глобализации: проблемы, тенденции, перспективы = Economy in conditions of globalization: problems,
trends, perspectives : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23—27 берез. 2015 р.,
[Дніпропетровськ / відп. ред.: В. М. Шаповал, Б. Шлюсарчик]. — Дніпропетровськ : НГУ, 2015. — 347 c. :
іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Дніпропетров. облдержадмін., Департамент освіти і науки,
Дніпропетров. обл. орг. роботодавців, Міжнар. наук.-освіт. асоц. L'association 1901 "Sepice" (м. Остофен,
Німеччина, м. Пуатьє, Франція, м. Лос-Анджелес, США), Жешув. ун-т (Польща). — Текст укр., рос.,
англ., пол. — Бібліогр. в кінці доп. — 90 пр.
ISBN 978-966-350-544-2.
І. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ). ІІ. Шаповал,
Валентина Михайлівна, ред.
[2015-10061=24561]
УДК 339.9(06)
ББК 65.5я431
Е40
72

410. Гончар, Ольга Іванівна.
Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції [Текст] / О. І. Гончар. —
Хмельницький : ХНУ, 2015. — 333 c. : іл., табл., портр. ; 22 см.
Бібліогр.: с. 294—317 (325 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-330-230-0 (у паліт.)
[2015-10103=24916]
УДК 005.336
ББК 65.290-2
Г65
411. Єрмакова, Ольга Анатоліївна.
Зовнішньоекономічна діяльність регіону: інституційні важелі вдосконалення [Текст] : монографія /
О. А. Єрмакова ; Îäĺń. Нŕö. екон. ун-т. — Одеса : Фірма "Інтерпринт", 2014. — 311 c. : іл., табл., портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 295—311 (170 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-2139-43-3.
[2015-10114=25789]
УДК 332.12:339.9
ББК 65.04+65.5
Є72
412. Андрейченко, Світлана Сергіївна.
Концепція атрибуції поведінки державі в міжнародному праві [Текст] : монографія / С. С. Андрейченко ;
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса : Фенікс, 2015. — 570, [6] с. ; 21 см.
Частина тексту англ. — Бібліогр.: с. 512—566 (614 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-438-912-6 (у паліт.)
[2015-10134=25921]
УДК 341.23
ББК 67.412.1
А65
413. Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних
процесів [Текст] : колект. монографія : [у 2 т. / під заг. ред. Л. О. Коваленко] ; Чернігів. нац. технол. ун-т.
— Ніжин (Чернігів. обл.) : Лук'яненко В. В. : Орхідея, 2015. — 21 см.
ISBN 978-966-2185-50-8.
[Т. 1 : Політика сталого розвитку в контексті економічної безпеки України / Абакуменко О. В., Гонта О. І.,
Гонта С. В. та ін.]. — 339 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на 4-й с. — Бібліогр.: с. 335—339 (95 назв). —
У паліт. — 300 пр.
І. Чернігівський нац. технологічний ун-т. ІІ. Коваленко, Лариса Олексіївна, ред. ІІІ. Абакуменко, Ольга
Вікторівна та ін.
[2015-10234=25488]
УДК 338.2(477):339.92(4)
ББК 65.9(4Укр)-1+65.9(4)5
С83
414. Стратегія і тактика удосконалення політики сталого розвитку України в контексті євроінтеграційних
процесів [Текст] : колект. монографія : [у 2 т. / під заг. ред. Л. О. Коваленко] ; Чернігів. нац. технол. ун-т.
— Ніжин (Чернігів. обл.) : Лук'яненко В. В. : Орхідея, 2015. — 21 см.
ISBN 978-966-2185-50-8.
[Т. 2 : Регулювання фінансового ринку України як умова розвитку корпоративного сектору економіки /
Абакуменко О. В., Азурова О. С., Алексейчук В. О. та ін.]. — 311 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на 4-й с.
— Бібліогр.: с. 306—311 (72 назви). — У паліт. — 300 пр.
І. Чернігівський нац. технологічний ун-т. ІІ. Коваленко, Лариса Олексіївна, ред. ІІІ. Абакуменко, Ольга
Вікторівна та ін.
[2015-10235=25489]
УДК 338.2(477):339.92(4)
ББК 65.9(4Укр)-1+65.9(4)5
С83
415. Арістова, Ірина Василівна.
Інформаційне законодавство України: проблеми адаптації до міжнародних правових стандартів [Текст] /
Арістова І. В., Ткаченко В. В. ; за заг. ред. І. В. Арістової. — Київ : НУБіП України, 2015. — 184 c. :
портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 169—184 (220 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-7189-68-7.
І. Ткаченко, Віта Віталіївна.
[2015-10245=26118]
УДК 342.951:[070+004]](477)
ББК 67.9(4Укр)401
А81
73

416. Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості
застосування в глобальному конкурентному середовищі [Текст] : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ.
конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 18—20 груд. 2014 р., [Україна, Житомир /
редкол.: О. В. Скидан та ін.]. — Житомир : ЖДТУ, 2014. — 288 c. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: Житомир. держ. технол. ун-т, Департамент пром-сті, розвитку інфраструктури та туризму
Житомир. облдержадмін., Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту та ін. — Бібліогр. в кінці
доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-683-386-3.
І. Житомирський держ. технологічний ун-т. ІІ. Скидан, Олег Васильович, ред.
[2015-10259=26085]
УДК 658(06)
ББК 65.290я431
С91
417. Фольварочний, Ігор В.
Просвітницька діяльність громадських організацій у сфері освіти дорослих [Текст] : (європ. досвід) :
монографія / І. В. Фольварочний ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. —
Тернопіль : Джура, 2014. — 395 c. : іл., табл. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 342—370 (411 назв) та в дод.: с. 371—395. — 300 пр.
ISBN 978-966-185-114-5.
[2015-10288=26244]
УДК 374.7:061.2](4)
ББК 74.4(4)
Ф75
418. Україна — Греція: духовна спільність, наукові контакти, культурні зв’язки [Текст] = Ukraine — Greece:
spiritual community, scientific contacts cultural ties : зб. наук. пр. [за матеріалами V Міжнар. наук.-практ.
конф. "Діалог культур: Україна — Греція (поліфонія діалогу у постсучасній культурі)", 19—27 верес.
2014 р., Київ, Україна, Крит, Греція / редкол.: Чернець В. Г. (голова) та ін.]. — Київ : НАКККіМ, 2014. —
263 c. : іл. ; 21 см.
У надзаг.: М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Громад. Рада при М-ві
закордон. справ України, Ком. з питань формування міжнар. іміджу України, Ун-т Криту (Греція). —
Текст укр., рос., грец. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр.
ISBN 978-966-452-174-8.
І. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ). ІІ. Чернець, Василь Гнатович, ред.
ІІІ. "Діалог культур: Україна — Греція (поліфонія діалогу у постсучасній культурі)", міжнародна науковопрактична конф. (5 ; 2014 ; Київ / Крит (Греція)).
[2015-10317=25419]
УДК 008(477+495)(082)
ББК 71(4Укр)я43+71(4Гре)я43
У45
419. Гармонізація культурно-освітнього простору вищої школи: проблеми та перспективи [Текст] / [В. Молодиченко, Т. Троїцька, Н. Сегеда та ін.] ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького,
Природн.-гуманітар. ун-т в м. Седльце. — Мелітополь (Запоріз. обл.) : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького ; Седльце (Польща) : Вид-во Природн.-гуманітар. ун-ту, 2014. — 273 c. : іл., табл. ; 25 см.
Авт. зазначено на с. 10—11. — Парал. тит. арк. пол., англ. — Частина тексту парал. укр., пол., англ. —
Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр.
ISBN 978-617-7055-92-0. — ISBN 978-83-7051-769-4 (ПГУ м. Седльце) (у паліт.)
І. Молодиченко, Валентин Вікторович та ін. ІІ. Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана
Хмельницького (Запоріз. обл.).
[2015-10321=24555]
УДК 378.014.5
ББК 74.58
Г20
420. Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти [Текст] :
монографія / [М. А. Кулініч, Ю. М. Кочубей, М. В. Кірсенко та ін. ; відп. ред.: Н. О. Татаренко та ін.] ;
Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України. — Київ : Дипломат. акад. України при МЗС
України, 2015. — 488 c. : іл. ; 25 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Парал. тит. арк. фр. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр.
ISBN 978-617-7037-06-3 (у паліт.)
І. Кулініч, Микола Андрійович та ін. ІІ. Україна. М-во закордонних справ. Дипломатична академія України
(Київ).
[2015-10327=24410]
УДК 321.728(44)
ББК 66.0(4Фра)
Ф84
74

421. Освіта і життєвий світ особистості: європейський досвід і українські реалії [Текст] : матеріали Міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф., 23—24 квіт. 2015 р., Чернівці / [редкол.: Балух В. О. та ін.]. — Чернівці : ЧНУ
ім. Ю. Федьковича, 2015. — 295 c. : табл. ; 21 см.
У надзаг.: Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. соціології, Чернівец. облдержадмін, Чернівец.
міськрада, Нац. акад. пед. наук України та ін. — Текст укр., пол. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк.
прим. — 100 пр.
І. Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. ІІ. Балух, Василь Олексійович , ред.
[2015-10461=25004]
УДК 37.017:316.61](06)
ББК 74.04я431+88.5я431
О-72
422. Ткачук, Анатолій Федорович.
Естонія: місцеве самоврядування [Текст] : робочі записки / Анатолій Ткачук. — Київ : К.І.С. : ІКЦ
"Легальний статус", 2015. — 46 с. : іл., табл. ; 21 см. — (Бібліотечка місцевого самоврядування).
На обкл. авт. на зазначено. — На звороті тит. арк.: За сприяння Програми Ради Європи "Посилення
інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні".
ISBN 978-617-684-113-5 : безкошт.
І. Назва.
[2015-10556=26569]
УДК 352.07(474.2)
ББК 67.9(4Ест)401
Т48
423. Ткачук, Анатолій Федорович.
Латвія: довга дорога реформи [Текст] : робочі записки / Анатолій Ткачук. — Київ : К.І.С. : ІКЦ "Легальний
статус", 2015. — 54 с. : іл. ; 21 см. — (Бібліотечка місцевого самоврядування).
На обкл. авт. не зазначено. — На звороті тит. арк.: За сприяння Програми Ради Європи "Посилення
інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні". — Бібліогр. в підрядк. прим.
ISBN 978-617-684-114-2 : безкошт.
І. Назва.
[2015-10557=26568]
УДК 353.071.6(474.3)
ББК 67.9(4Лат)401
Т48
424. Задорожній, Олександр Вікторович.
Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного
права [Текст] : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар.
відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. — Київ : К.І.С., 2015. — 712 с. ;
21 см. — (Бібліотека кафедри міжнародного права).
Бібліогр.: с. 584—665 (1168 назв) та в підрядк. прим. — Покажч.: с. 666—712.
ISBN 978-617-684-109-8 (у паліт.)
[2015-10559=26565]
УДК 341.231:341.324]((470+571):477)
ББК 67.9(2Рос)412.1+67.9(4Укр)412.1
З-15
425. Юнін, Олександр Сергійович.
Зарубіжний досвід організації діяльності підрозділів поліції і можливості його застосування в Україні
[Текст] : монографія / О. С. Юнін. — Харків : Панов А. М., 2015. — 430 c. ; 22 см.
Бібліогр.: с. 395—430 (475 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-7293-08-7 (у паліт.)
[2015-10854=26875]
УДК 351.74(100)
ББК 67.9(0)401.213
Ю52
426. Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми і перспективи [Текст] : матеріали Міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф., 3 груд. 2012 р. / [редкол.: Тимошенко І. І. (голова) та ін.]. — Київ : Вид-во
Європ. ун-ту, 2013. — 218 c. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: Асоц. навч. закл. України приват. форми власності, Європ. ун-т. — На тит. арк.: До 20-річчя
Асоц. навч. закл. України приват. форми власності. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
І. "Європейський ун-т", приватний вищий навчальний заклад (Київ). ІІ. Тимошенко, Іван Іванович, ред.
[2015-10933=26816]
УДК 378.014(477:4)(06)
ББК 74.58(4Укр)я431+74.58(4)я431
В95
75

427. "Ситуація в Україні в контексті міжнародного права", міжнародний науковий круглий стіл (2014 ; Київ).
Збірник матеріалів Міжнародного наукового круглого столу "Ситуація в Україні в контексті міжнародного
права" [Текст ] = The International scientific round table digest "Situation in Ukraine in the perspective of
international law", Київ, Україна, 10—11 черв. 2014 р. — Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. — 131 c. : іл.,
табл. ; 20 см.
У надзаг.: Представництво Пол. акад. наук в Україні, Європ. ун-т. — Текст укр., англ., пол., рос. —
Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. — 100 пр.
[2015-10954=26820]
УДК 341(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)412я431
С41
428. Коломицева, Олена Віталіївна.
Управління сталим регіональним розвитком в умовах глобальних протиріч [Текст] : монографія /
О. В. Коломицева, І. В. Горяна, Л. С. Васильченко ; за заг. ред. Т. М. Качали ; Черкас. держ. технол. ун-т.
— Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. — 200, [41] с. : іл., табл. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 177—194 (249 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-493-985-7.
І. Горяна, Ірина Володимирівна. ІІ. Васильченко, Лідія Сергіївна.
[2015-11055=26904]
УДК 332.14(477)
ББК 65.04.9(4Укр)
К61
429. Вишневська, Ева.
Професійна підготовка вчителів у Польщі на тлі європейського інтеграційного процесу [Текст] / Ева
Вишневська. — Київ : АртЕк, 2014. — 515 c. : іл., табл. ; 21 см.
Частина тексту пол. — Бібліогр.: с. 387—424 (332 назви) та в тексті. — 300 пр.
ISBN 978-617-7264-06-3.
[2015-11065=26936]
УДК 378.011.3-051:37.014.25](438)
ББК 74.58(4Пол)
В55
430. Матвієнко, Анатолій Сергійович.
Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і Україна [Текст] :
монографія / А. С. Матвієнко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Ін-т
держави і права ім. В. М. Корецького, 2015. — 376 c. : табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 323—374 (608 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7660-4 (у паліт.)
[2015-11102=26693]
УДК 321.01:342.3](100)
ББК 66.3(0)12+67.9(0)400.6
М33
431. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки
[Текст] = Modern issues and prospects of accounting, analysis and control in condition of economic
globalization = Современные проблемы и перспективы развития учета, анализа и контроля в условиях
глобализации экономики : тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів, 6 груд. 2014 р., м. Луцьк / [редкол.: Садовська І. Б. (голов. ред.) та ін.]. — Луцьк :
ЛНТУ, 2011— . — 21 см.
Вип. 7, ч. 1. — 2014. — 198, [1] с. : іл., табл. — У надзаг.: Луц. нац. техн. ун-т, Федерація аудиторів,
бухгалтерів і фінансистів АПК України, Волин. громад. орг. "Перспективи Волині", Поділ. держ. аграр.техн. ун-т. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр. — ІSBN 978-617-672-074-4.
І. Луцький нац. технічний ун-т. ІІІ. Садовська, Ірина Борисівна, ред.
[2015-11118=20454]
УДК 657:339.9](06)
ББК 65.052я431
С91
432. Моца, Андрій Андрійович.
Теоретико-правові засади європейської інтеграції України [Текст] : монографія / А. А. Моца, Д. М. Бєлов,
Ю. М. Бисага ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. — Ужгород :
Поліграфцентр "Ліра", 2015. — 278 c. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 238—278 (335 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-596-189-6.
І. Бєлов, Дмитро Миколайович. ІІ. Бисага, Юрій Михайлович.
[2015-11160=27185]
УДК 341.23(477:4)
ББК 67.9(4Укр)412.1+67.9(4)412.1
М86
76

433. Збірка методичних посібників для дошкільних навчальних закладів [Текст] / [Басюк Л., Костюк В.,
Фучко О. та ін.]. — Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2014. — 180 c. : іл., табл. ; 29 см.
Авт. зазначено на 4-й ст. — На обкл.: Партнерство без кордонів. Граймо! Зростаймо! Навчаймося
разом! Програма прикордон. співробітництва ЄІСП "Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна". —
Бібліогр. в кінці метод. посіб. — 200 пр.
ISBN 978-617-596-193-3.
І. Басюк, Людмила та ін.
[2015-11162=27170]
УДК 373.2
ББК 74.100
З-41
434. Слюсаренко, Олена Миколаївна.
Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації [Текст] : монографія /
О. М. Слюсаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ : Пріоритети, 2015. — 383 c. :
іл., табл., портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 353—383 (412 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-7288-03-8.
[2015-11185=27274]
УДК 378.4.014.6
ББК 74.58
С49
435. Мартиненко, Валентина Віталіївна.
Зміцнення економічної безпеки України в умовах глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] :
монографія / В. В. Мартиненко, Н. П. Мацелюх ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Київ : Центр
учб. літ., 2015. — 239 c. : іл., табл., портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 177—193 (223 назви) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-01-0724-4. — ISBN 978-611-01-0724-2 (помилк.).
І. Мацелюх, Наталія Петрівна.
[2015-11192=27126]
УДК 338.246.02:339.9](477)
ББК 65.9(4Укр)-1+65.9(4Укр)5
М29
436. Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та
культурологічний аспекти [Текст] : монографія / [Бойко С. В., Бурлака С. І., Волков С. С. та ін.] ; за заг.
ред. Юхименка П. І. — Київ : Ун-т "Україна", 2015. — 513 c. : іл., табл. ; 20 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 500 пр.
ISBN 978-966-388-520-9.
І. Бойко, Світлана Василівна та ін. ІІ. Юхименко, Петро Іванович, ред.
[2015-11193=26789]
УДК 351.86:339.9
ББК 67.401+65.5
В80
437. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Австрія, Греція, Польща,
Португалія [Текст] : опор. конспект лекцій / [авт.-упоряд.: Я. Ф. Жовнірчик та ін.] ; Нац. акад. держ. упр.
при Президентові України. — Київ : НАДУ, 2015. — 99 c. : табл. ; 24 см. — (Бібліотека магістра).
300 пр.
І. Жовнірчик, Ярослав Федорович. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-11279=27563]
УДК 342+911]:061.1ЄC]](042.4)
ББК 67.9(4)400я7+26.8(4)я7
А31
438. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Бельгія, Болгарія, Велика
Британія [Текст] : опор. конспект лекцій / [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України. — Київ : НАДУ, 2015. — 99 c. : табл. ; 24 см. — (Бібліотека магістра).
300 пр.
І. Ворона, Петро Васильович. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-11280=27566]
УДК 342+911]:061.1ЄC]](042.4)
ББК 67.9(4)400я7+26.8(4)я7
А31
439. А
77

440. дміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Європейський Союз, Данія,
Ірландія, Кіпр [Текст] : опор. конспект лекцій / [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.] ; Нац. акад. держ. упр.
при Президентові України. — Київ : НАДУ, 2015. — 95 c. : табл. ; 24 см. — (Бібліотека магістра).
300 пр.
І. Ворона, Петро Васильович. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-11281=27565]
УДК 342+911]:061.1ЄC]](042.4)
ББК 67.9(4)400я7+26.8(4)я7
А31
441. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Естонія, Нідерланди, Хорватія,
Чехія [Текст] : опор. конспект лекцій / [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України. — Київ : НАДУ, 2015. — 94 c. : табл. ; 24 см. — (Бібліотека магістра).
300 пр.
І. Ворона, Петро Васильович. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-11282=27564]
УДК 342+911]:061.1ЄC]](042.4)
ББК 67.9(4)400я7+26.8(4)я7
А31
442. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Іспанія, Латвія, Румунія [Текст] :
опор. конспект лекцій / [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України. — Київ : НАДУ, 2015. — 94 c. : табл. ; 24 см. — (Бібліотека магістра).
300 пр.
І. Ворона, Петро Васильович. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-11283=27560]
УДК 342+911]:061.1ЄC]](042.4)
ББК 67.9(4)400я7+26.8(4)я7
А31
443. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Італія, Литва, Люксембург,
Словаччина [Текст] : опор. конспект лекцій / [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України. — Київ : НАДУ, 2015. — 98 c. : табл. ; 24 см. — (Бібліотека магістра).
300 пр.
І. Ворона, Петро Васильович. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-11284=27562]
УДК 342+911]:061.1ЄC]](042.4)
ББК 67.9(4)400я7+26.8(4)я7
А31
444. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Мальта, Німеччина, Словенія,
Угорщина [Текст] : опор. конспект лекцій / [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України. — Київ : НАДУ, 2015. — 98 c. : табл. ; 24 см. — (Бібліотека магістра).
300 пр.
І. Ворона, Петро Васильович. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-11285=27561]
УДК 342+911]:061.1ЄC]](042.4)
ББК 67.9(4)400я7+26.8(4)я7
А31
445. Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу: Фінляндія, Франція, Швеція
[Текст] : опор. конспект лекцій / [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України. — Київ : НАДУ, 2015. — 90 c. : табл. ; 24 см. — (Бібліотека магістра).
300 пр.
І. Ворона, Петро Васильович. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-11286=27559]
УДК 342+911]:061.1ЄC]](042.4)
ББК 67.9(4)400я7+26.8(4)я7
А31
446. Досвід реформування Адміністративно-територіальний устрою в країнах Європейського Союзу [Текст] :
опор. конспект лекцій / [авт.-упоряд.: П. В. Ворона та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України. — Київ : НАДУ, 2015. — 94 c. : іл. ; 24 см. — (Бібліотека магістра).
Бібліогр.: с. 85—92 (103 назви). — 300 пр.
І. Ворона, Петро Васильович. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-11287=27558]
УДК 352:061.1ЄС](042.4)
ББК 67.9(4)401я7
Д70
78

447. Теоретичні та методологічні засади Адміністративно-територіальний устрою країн Європейського
Союзу [Текст] : опор. конспект лекцій / [авт.-упоряд.: М. О. Баймуратов та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України. — Київ : НАДУ, 2015. — 96 c. ; 24 см. — (Бібліотека магістра).
Бібліогр.: с. 83—94 (161 назва). — 300 пр.
І. Баймуратов, Михайло Олександрович. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-11288=27557]
УДК 342:061.1ЄС](042.4)
ББК 67.9(4)400я7
Т33
448. Україна — європейська країна [Текст] : [ст. з історії нашої держави / авт.-уклад. С. Чайковський ; Нац.
музей історії України]. — Київ : Балтія-Друк, 2015. — 119, [2] с. : іл., портр., карти. ; 30 см. + факсим.
копії рідкіс. іст. док. (16 арк.).
Назва обкл. парал. укр., англ. — Частина тексту парал. укр., англ. — Рез. англ. — Випущено на
замовлення Держ. ком. телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2015 р.
— 1 000 пр.
ISBN 978-611-516-002-0.
І. Чайковський, Сергій. ІІ. Національний музей історії України (Київ).
[2015-11310=27466]
УДК 94(477)
ББК 63.3(4Укр)
У45
449. "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів",
науково-практична конф. (2015 ; Ужгород).
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи стабільного
економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів", 8 трав. 2015 р. [Текст] : [у 3 ч.]. —
Ужгород : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. — 21 см.
ISBN 978-617-7178-93-3.
Ч. 1. — 143 c. : іл., табл. — У надзаг.: Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон. ф-т, Ін-т держ. упр.
та регіон. розвитку. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
[2015-11361=27454]
УДК 330.34(477)(06)
ББК 65.013.9(4Укр)я431
П27
450. "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів",
науково-практична конф. (2015 ; Ужгород).
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи стабільного
економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів", 8 трав. 2015 р. [Текст] : [у 3 ч.]. —
Ужгород : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. — 21 см.
ISBN 978-617-7178-93-3.
Ч. 2. — 151 c. : іл., табл. — У надзаг.: Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон. ф-т, Ін-т держ. упр.
та регіон. розвитку. — Текст укр., рос., пол. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
[2015-11362=27455]
УДК 330.34(477)(06)
ББК 65.013.9(4Укр)я431
П27
451. "Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів",
науково-практична конф. (2015 ; Ужгород).
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи стабільного
економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів", 8 трав. 2015 р. [Текст] : [у 3 ч.]. —
Ужгород : [б. в.] ; Херсон : Гельветика, 2015. — 21 см.
ISBN 978-617-7178-93-3.
Ч. 3. — 147 c. : іл., табл. — У надзаг.: Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон. ф-т, Ін-т держ. упр.
та регіон. розвитку. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
[2015-11363=27456]
УДК 330.34(477)(06)
ББК 65.013.9(4Укр)я431
П27
452. Заграва, Эрнст.
Глобализация и Украина. Почему Правый Сектор прав [Текст] : [сб. ст.] / Эрнст Заграва, Тед Качинский,
Игорь Загребельный. — [Доп. и обновл. изд.]. — Одесса : ТЕС, 2015. — 176 c. : ил. ; 21 см.
Библиогр. в примеч.: с. 173. — 500 экз.
ISBN 978-617-7337-07-1.
І. Качинский, Тед. ІІ. Загребельный, Игорь.
[2015-11398=27876]
УДК 339.9+329.055.2(477)](082)
ББК 65.5я43+66.69(4Укр)я43
З-14
79

453. Хаустова, Вікторія Євгенівна.
Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної безпеки України [Текст] : монографія / Хаустова В. Є.,
Григорова-Беренда Л. І. — Харків : ІНЖЕК, 2013. — 193 c. : іл., табл. ; 21 см.
Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 160—178 (201 назва). — 300 пр.
ISBN 978-966-392-425-0.
І. Григорова-Беренда, Лариса Іванівна.
[2015-11411=28118]
УДК 351.863:339.9]-047.44(477)
ББК 67.9(4Укр)401+65.9(4Укр)5
Х26
454. Першукова, Оксана Олексіївна.
Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи [Текст] / Оксана Першукова ; Нац.
акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015. — 561 c. : іл., табл., портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 499—561 (770 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-7092-42-0 (у паліт.)
[2015-11539=28589]
УДК 373.3/.5.015.31:81'246.3](4-15)
ББК 74.200.5(4)
П27
455. Горовий, Валерій Микитович.
Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації [Текст] : монографія / В. М. Горовий ; НАН
України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015.
— 330, [1] с. ; 21 см.
Надзаг., підзаг. та вих. дан. парал. англ., рос., укр. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7612-3.
[2015-11574=28428]
УДК 316.421:002
ББК 60.54+73
Г70
456. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції [Текст] : у 2 т. / за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ : ДННУ "Акад. фінанс.
упр.", 2014. — 25 см.
ISBN 978-966-2380-82-8.
Т. 1 / [Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов та ін.]. — 759 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на
звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд., в тексті та в підрядк. прим. — 300 пр. — ІSBN 978-966-238083-5 (у паліт.).
І. "Академія фінансового упр.", держ. навчально-наукова установа (Київ). ІІ. Шлапак, Олександр
Віталійович, ред. ІІІ. Єфименко, Тетяна Іванівна та ін.
[2015-11579=28565]
УДК 336-048.35:339.924](477)
ББК 65.9(4Укр)26
М74
457. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції [Текст] : у 2 т. / за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ : ДННУ "Акад. фінанс.
упр.", 2014. — 25 см.
ISBN 978-966-2380-82-8.
Т. 2 / [Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін.]. — 781 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на
звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд., в тексті та в підрядк. прим. — 300 пр. — ІSBN 978-966-238084-2 (у паліт.).
І. "Академія фінансового упр.", держ. навчально-наукова установа (Київ). ІІ. Шлапак, Олександр
Віталійович, ред. ІІІ. Єфименко, Тетяна Іванівна та ін.
[2015-11580=28539]
УДК 336-048.35:339.924](477)
ББК 65.9(4Укр)26
М74
458. Калініна, Світлана Петрівна.
Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень [Текст] : (монографія) /
Калініна С. П., Гетьманенко Ю. О., Гайдаш О. С. ; за заг. ред. С. П. Калініної ; Донец. нац. ун-т (Вінниця).
— Вінниця : Нілан-ЛТД : ДонНУ, 2015. — 239 c. : іл., табл., портр. ; 22 см.
Бібліогр.: с. 203—223 (368 назв). — 500 пр.
ISBN 978-617-7212-98-9 (у паліт.)
І. Гетьманенко, Юлія Олександрівна. ІІ. Гайдаш, Олена Сергіївна.
[2015-11588=28618]
УДК 339.9:331.5
ББК 65.248
К17
80

459. Давиденко, Ганна Віталіївна.
Умови впровадження інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу
[Текст] : (психол.-ментал., соц. та орг. аспекти) : навч. посіб. / Ганна Давиденко. — Вінниця : Нілан-ЛТД,
2015. — 101 c. ; 21 см.
Рез. англ. — Бібліогр.: с. 77—97 (177 назв). — 300 пр.
ISBN 978-966-924-005-7.
[2015-11590=28617]
УДК 378.04:061.1ЄС
ББК 74.58(4)
Д13
460. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій
[Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. викладачів і студентів, [Вінниця, 1—2 квіт. 2015 р. / редкол.:
Тарасенко Г. С. (голова) та ін.]. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013— . — 30 см.
Вип. 4. — 2015. — 493 c. : іл., табл. — У надзаг.: Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського,
Ін-т педагогіки, психології і мистецтв. — Текст укр., англ., пол., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. —
ІSBN 978-966-924-007-1 (у паліт.).
І. Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. ІІ. Тарасенко, Галина Сергіївна, ред.
[2015-11599=28791]
УДК 373.2.014(4)(06)
ББК 74.100(4)я431
А43
461. Шнирков, Олександр Іванович.
Конкурентна політика Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / О. І. Шнирков ; Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2015. — 110 c. : іл., табл. ; 20 см.
Парал. тит. арк. англ. — Бібліогр.: с. 102—104. — За підтримки програми "Навчання впродовж життя"
Європ. Союзу. — 100 пр.
ISBN 978-966-439-554-7.
[2015-11631=28663]
УДК 339.97:061.1ЄС](075)
ББК 65.5(4)я73
Ш77
462. Антонюк, Тетяна Дмитрівна.
Міжнародні зв'язки київських університетів у 1991—2012 рр. [Текст] / Тетяна Антонюк. — Вінниця :
Нілан-ЛТД, 2015. — 585 c. : табл., портр. ; 22 см.
Рез. англ. — Бібліогр.: с. 467—527 (705 назв) та в підрядк. прим. — Імен. покажч.: с. 569—572. — 350 пр.
ISBN 978-617-7212-79-8 (у паліт.)
[2015-11690=28613]
УДК 378.4.062-027.543(477-25)"1991/2012"
ББК 74.58(4Укр-2К)
А72
463. "Проблеми трансформації європейських стандартів в регіональну економіку і соціальну сферу
України (у контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)", міжнародна науково-практична
конф. (2014 ; Вінниця).
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми трансформації європейських
стандартів в регіональну економіку і соціальну сферу України (у контексті Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС)", 19 листоп. 2014 р., Вінниця, Україна [Текст]. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. — 160 c. :
іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: М-во екон. розвитку і торгівлі України, М-во аграр. політики та продовольства України, Упр.
міжнар. співробітництва та євроінтеграції Вінниц. облдержадмін. та ін. — Текст укр., рос., англ. —
Бібліогр. в кінці доп.150 пр.
ISBN 978-617-7212-30-9.
[2015-11706=28625]
УДК 332.122(477:4)(06)
ББК 65.04(4Укр)я431+65.04(4)я431
П78
464. Розвиток міжнародних трудових комунікацій в глобальній економіці: теоретико-методологічний аспект
[Текст] : (монографія) / Калініна С. П., Гетьманенко Ю. О., Оливко О. А. [та ін.] ; під ред. С. П. Калініної ;
Донбас. держ. машинобудів. акад. (м. Краматорськ). — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. — 286 c. : іл., табл.,
портр. ; 22 см.
Бібліогр.: с. 245—286 (539 назв). — 500 пр.
ISBN 978-966-924-049-1 (у паліт.)
І. Калініна, Світлана Петрівна та ін.
[2015-11711=28725]
УДК 339.91
ББК 65.5
Р64
81

465. Борисова, Світлана Євгенівна.
Розвиток світового фінансового ринку в умовах глобалізації [Текст] : монографія / С. Є. Борисова ;
Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. — 310 c. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 271—309 (585 назв). — 500 пр.
ISBN 978-966-924-056-9.
[2015-11712=28728]
УДК 336.76(100):339.9
ББК 65.9(0)262.2+65.5
Б82
466. До зіткнення цивілізацій? Парадигми міжнародних відносин на зламі ХХ і ХХІ століття [Текст] : колект.
монографія / [K. Sygidus, Y. Bilenko, O. Yaremchuk та ін.] ; за ред.: К. Сигідуса [та ін.] ; Львів. нац. ун-т
ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин, Вармін.-Мазур. ун-т у м. Ольштин]. — Львів : ПАІС, 2015. —
234 c. : табл. ; 24 см.
Назва обкл.: Ku zderzeniu cywilizacji? Paradygmaty stosunków międzynarodowych na przełomie XX i XXI wieku.
— Авт. зазначено в змісті. — Текст укр., пол. — Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. — 100 пр.
ISBN 978-617-7065-36-3.
І. Назва обкл. ІІ. Сигідус, Каміль та ін. ІІІ. Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка.
[2015-11747=29295]
УДК 327(100)"19/20"
ББК 66.4(0)
Д55
467. "Законодавство та міжнародно-правові зобов'язання України у сфері зоозахисту: проблеми
відповідності", міжнародна науково-практична конф., (2015 ; Київ).
Міжнародна науково-практична конференція "Законодавство та міжнародно-правові зобов'язання
України у сфері зоозахисту: проблеми відповідності", [Київ, 17 черв. 2015 р.] [Текст] : тези доп. — Київ :
Укр. асоц. міжнар. права : ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. — 32 c. : табл. ; 21 см.
У надзаг.: Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф.
міжнар. права. — Бібліогр. в кінці доп.
ISBN 978-966-97488-1-2.
[2015-11924=28430]
УДК 341.23+349.6 ]:574]](477)(06)
ББК 47.9(4Укр)412.1я431+47.9(4Укр)407я431
З-19
468. Турченко, Федір Григорович.
Проект "Новоросія" і новітня російсько-українська війна [Текст] / Федір Турченко, Галина Турченко ; НАН
України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. — 165 c. : іл., табл., карти. ;
20 см. — (Студії з регіональної історії: Степова Україна, ISBN 978-966-02-7374-0).
Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7645-1.
І. Турченко, Галина Федорівна.
[2015-11934=29470]
УДК 94(477:(470+451))
ББК 63.3(4Укр)+63.3(2Рос)
Т89
469. Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.,
20—21 лют. 2015 р., [Дніпропетровськ]. — Дніпропетровськ : Гельветика, 2015. — 263 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Unіv. of Rzeszow (Польща). — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці
доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-72-8.
І. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ).
[2015-12100=29936]
УДК 338.24:339.924](477:4)(06)
ББК 65.9(4Укр)-2я431+65.9(4)-2я431
Є24
470. "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики
глобалізації", міжнародна науково-практична конф. молодих вчених (12 ; 2015 ; Тернопіль).
Збірник тез доповідей Дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених
"Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації",
[Тернопіль, 26—27 берез. 2015 р.] [Текст]. — Тернопіль : Астон : ТНЕУ, 2015. — 319 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Тернопіл. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених. — На обкл.: До 50-річчя Тернопіл. нац. екон.
ун-ту. — Текст укр., англ., пол. — Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр.
ISBN 978-966-308-584-5.
[2015-12115=30083]
УДК 338.24:316](477)"20"(06)
ББК 65.9(4Укр)я431
З-41
82

471. Світовий досвід теорії та практики публічного управління [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Остроз.
акад.", Ін-т глобал. стратегій упр. ; заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог (Рівнен. обл.) :
Нац. ун-т "Остроз. акад.", 2015. — 233 c. : іл., табл. ; 21 см. — (Серія "Громадянське суспільство" ; вип. 9).
Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр.
ISBN 978-617-7328-06-2.
І. "Острозька академія", нац. ун-т (Рівнен. обл.). ІІ. Руденко, Ольга Мстиславівна, ред.
[2015-12251=30527]
УДК 35.073.533(100)(082)
ББК 67.9(0)401я43
С24
472. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство [Текст] : колект. монографія : [у 2 т.] / за
заг. ред. Шапошникова К. С. [та ін.] ; Херсон. обл. осередок "Всеукр. асоц. політ. економії", Ф-т
економіки і менеджменту Херсон. держ. ун-ту. — Херсон : Гельветика, 2015. — 21 см.
Т. 1 / [Абдуллаев К. Н. та ін.]. — 415 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Текст укр.,
рос. — Бібліогр. в кінці ст. — 300 пр. — ІSBN 978-617-7178-98-8.
І. Херсонський держ. ун-т. ІІ. Шапошников, Костянтин Сергійович, ред. ІІІ. Абдуллаев, Камран Нуреддин
огли.
[2015-12313=30544]
УДК 330.34
ББК 65.011
С83
473. Стратегії економічного розвитку: держава, регіон, підприємство [Текст] : колект. монографія : [у 2 т.] / за
заг. ред. Шапошникова К. С. [та ін.] ; Херсон. обл. осередок "Всеукр. асоц. політ. економії", Ф-т
економіки і менеджменту Херсон. держ. ун-ту. — Херсон : Гельветика, 2015. — 21 см.
Т. 2 / [Андрушко Р. П. та ін.]. — 419 с. : іл., табл. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Текст укр., рос.
— Бібліогр. в кінці ст. — 300 пр. — ІSBN 978-617-7178-99-5.
І. Херсонський держ. ун-т. ІІ. Шапошников, Костянтин Сергійович, ред. ІІІ. Андрушко, Руслана Петрівна.
[2015-12314=30543]
УДК 330.34
ББК 65.011
С83
474. Маслов, Юрій Костянтинович.
Центральна та Східна Європа в пошуках сучасної системи влади [Текст] : монографія / Маслов Ю. К. ;
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса ; Херсон : Гельветика, 2015. —
387 c. : табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 342—382 (510 назв). — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-84-1.
[2015-12315=30466]
УДК 321.7((4-191.2)+(4-11))
ББК 66.3(4)6
М31
475. Ткаченко, Василь Миколайович.
"Риболовля на блешню" по-російськи [Текст] : [висвітлена агрес. сутність ідеол. війни Росії проти
України] / Василь Ткаченко. — Київ : Знання України, 2015. — 63 c. : портр. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 61—63 (32 назв). — 1 000 пр.
ISBN 978-966-316-372-7.
[2015-12317=30720]
УДК 327.8(470:477)
ББК 66.4(2Рос)
Т48
476. Дрьоміна-Волок, Наталія Вікторівна.
Концепція расової дискримінації у міжнародному антидискримінаційному праві [Текст] : монографія /
Наталія Дрьоміна-Волок. — Одеса : Юрид. літ., 2015. — 539 c. : портр. ; 23 см.
Бібліогр.: с. 487—539 (817 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-419-221-4 (у паліт.)
[2015-12642=30838]
УДК 341.231.14:323.118
ББК 67.412.1
Д76

83

477. Березовець, Тарас Валерійович.
Анексія: Острів Крим. Хроніки "гібридної війни" [Текст] / Тарас Березовець. — Київ : Брайт Стар
Паблішинг, 2015. — 391 с., [8] арк. іл. : іл., портр. ; 23 см.
Бібліогр. в прим.: с. 371—391 (704 назви).
ISBN 978-966-2665-69-7.
[2015-12678=31522]
УДК 94:341.324](477.75)"2014"
ББК 63.3(4Укр-6Крм)64
Б48
478. Дрьоміна-Волок, Наталія Вікторівна.
Імперативізація міжнародного права і становлення концепції расової дискримінації як Jus Cogens Delict
[Текст] : монографія / Наталія Вікторівна Дрьоміна-Волок. — Одеса : Юрид. літ., 2014. — 390 c. : портр. ;
21 см.
Бібліогр.: с. 348—390 (621 назва) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-419-195-8 (у паліт.)
[2015-12897=31867]
УДК 341.485:325.454
ББК 67.412.1
Д76
479. Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України [Текст] : матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф., 15—16 трав. 2015 р., м. Одеса : у 2 т. / [відп. ред. М. В. Афанасьєва]. — Одеса :
Юрид. літ., 2015. — 21 см.
У надзаг.: Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України.
ISBN 978-966-419-215-3.
Т. 1. — 762 c. : табл. — Текст укр., рос., англ., нім. — Бібліогр. в тексті. — 325 пр. — ІSBN 978-966-419216-0 (у паліт.).
І. "Одеська юридична академія", нац. ун-т. ІІ. Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна, ред.
[2015-12904=31863]
УДК 340(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)я43
П68
480. Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України [Текст] : матеріали Міжнар.
наук.-практ. конф., 15—16 трав. 2015 р., м. Одеса : у 2 т. / [відп. ред. М. В. Афанасьєва]. — Одеса :
Юрид. літ., 2015. — 21 см.
У надзаг.: Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України.
ISBN 978-966-419-215-3.
Т. 2. — 664 c. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в тексті. — 300 пр. — ІSBN 978-966-419-217-7 (у паліт.).
І. "Одеська юридична академія", нац. ун-т. ІІ. Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна, ред.
[2015-12905=31864]
УДК 340(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)я43
П68
481. Тортика, Мария Валериевна.
Между молотом европейской модернизации и наковальней евразийских империй: миражи центризма в
социал-демократической практике Болгарии и России (конец ХІХ — начало ХХ ст.) [Текст] : монография
/ М. В. Тортика (Лобанова) ; Харьков. гос. акад. культуры. — Харьков : ХГАК, 2015. — 793 c. : ил.,
портр. ; 21 см.
Библиогр.: с. 719—793 (1239 назв.). — 300 экз.
ISBN 978-966-8308-38-3 (в пер.)
[2015-12936=30457]
УДК 329.14(497.2+470)"189/191"
ББК 66.69(4Бол)+66.69(2Рос)
Т61
482. Будуємо нову Україну [Текст] : зб. [І] конф. [Укр. Фулбрайтів. кола], 26—27 листоп. 2014 р., м. Київ /
[редкол.: Дем'янчук О. та ін.]. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2015. — 407 c. : іл., табл. ; 21 см.
На звороті тит. арк.: БО "Укр. Фулбрайтів. коло". — Текст укр., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр.
ISBN 978-966-518-677-9.
І. "Українське Фулбрайтівське коло", благодійна організація. ІІ. Дем'янчук, Олександр Петрович, ред.
[2015-13000=32049]
УДК 378.014.5:33](477)(06)
ББК 74.58я431+65.05я431
Б90
84

483. Почепцов, Георгій Георгійович.
Сучасні інформаційні війни [Текст] / Георгій Почепцов. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2015. — 495 c. :
іл., табл. ; 23 см.
Бібліогр. в кінці розд. — 200 пр.
ISBN 978-966-518-674-8 (у паліт.)
[2015-13003=32048]
УДК 316.485.26:004
ББК 60.56+32.81
П65
484. Габович, Олександр Маркович.
Українська фундаментальна наука і європейські цінності [Текст] : наук. монографія / Олександр
Габович, Володимир Кузнєцов, Надія Семенова ; відп. ред. В. Кузнєцов. — Київ : Києво-Могилян. акад.,
2015. — 207 c. : портр. ; 21 см.
Рез. англ., рос. — Бібліогр. в підрядк. прим.
ISBN 978-966-518-675-5 (у паліт.)
І. Кузнєцов, Володимир Іванович. ІІ. Семенова, Надія.
[2015-13004=32051]
УДК 001(477):316.752(4)
ББК 72.4(4Укр)+60.56(4)
Г12
485. Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ.
конф., присвяч. Дню держ. служби в Україні (Київ, 24 черв. 2015 р.) / [редкол.: Ю. В. Ковбасюк (відп.
ред.) та ін.]. — Київ : Ліра-К, 2015. — 242 c. : табл. ; 20 см.
У надзаг.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України та ін. — На тит. арк.: Вид. здійснене за
сприяння та підтримки: Швейцар.-укр. проекту "Підтримка децентралізації в Україні". — Бібліогр. в кінці
доп. — 300 пр.
ISBN 978-617-7320-03-5.
І. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ). ІІ. Ковбасюк, Юрій Васильович, ред.
[2015-13009=32473]
УДК 35(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)401.21я431
Д36
486. Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі [Текст] : зб.
матеріалів [ІV] Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовт. 2014 р., [Київ]). — Київ : Ліра-К, 2014— . — 21 см.
У надзаг.: Київ. ун-т права НАН України, Всесвіт. орг. інтелект. власності.
Вип. 4 / [редкол.: Бошицький Ю. Л. та ін.]. — 2014. — 311 c. : іл., табл., портр. — Текст укр., англ. —
Бібліогр. в кінці доп. — 300 пр. — ІSBN 978-966-2609-85-1.
І. Київський ун-т права. ІІ. Бошицький, Юрій Ладиславович, ред.
[2015-13012=32471]
УДК 347.77/.78(477+4)(06)
ББК 67.9(4Укр)404.3я431+67.9(4)404.3я431
С91
487. Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та
регіоналізації [Текст] : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 берез. 2015 р. — Дніпропетровськ : ДДФА,
2015. — 359 c. : іл., табл. ; 21 см.
Назва обкл. парал. укр., рос., англ. — У надзаг.: Дніпропетров. держ. фінанс. акад. та ін. — Текст укр.,
англ., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — Алф. покажч.: с. 351—352. — 100 пр.
ISBN 978-966-8203-31-2.
І. Дніпропетровська держ. фінансова академія.
[2015-13025=32543]
УДК 332.146:338.242.4](06)
ББК 65.04.9(4Укр)я43
П27
488. Пріоритетні напрями розвитку економіки та фінансів України в умовах сучасної системної реформи
[Текст] : XVIII Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 03 квіт. 2015 р., м. Дніпропетровськ. —
Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. — 269 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Дніпропетров. держ. фінанс. акад. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — Алф.
покажч.: с. 262—263. — 300 пр.
ISBN 978-966-8203-32-9.
І. Дніпропетровська держ. фінансова академія.
[2015-13026=32545]
УДК 338.24+336].021.8(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)я43+65.9(4Укр)26я43
П76
85

489. Фінансово-економічна безпека: держава, регіон, підприємство [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ.
інтернет-конф., 15 листоп. — 15 груд. 2014 р., [Полтава / редкол.: В. О. Онищенко та ін.]. — Полтава :
ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2014. — 193 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, Каф. фінансів і банк. справи. — Текст укр., рос.,
англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-616-128-7.
І. Полтавський нац. технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. ІІ. Онищенко, Володимир Олександрович, ред.
[2015-13041=31794]
УДК 338.246.8(06)
ББК 65.050я43
Ф59
490. Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. "Проблеми і перспективи сталого розвитку
України", науково-практична конф. студентів і магістрантів економічного факультету (3 ; 2015 ;
Кам'янець-Подільський, Хмельниц. обл.).
Збірник матеріалів за результатами ІІІ науково-практичної конференції студентів і магістрантів
економічного факультету "Проблеми і перспективи сталого розвитку України" [Текст]. — Кам'янецьПодільський (Хмельниц. обл.) : Абетка, 2015. — 188 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Бібліогр. в кінці доп. — 200 пр.
[2015-13091=32307]
УДК 338.24.05-021.387(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)я431
К18
491. Машкевич, Маріуш.
Східна польська політика у ХХ — на початку ХХІ ст.: концепції та інтерпретації [Текст] / Маріуш
Машкевич ; [пер. з пол. та наук. ред. С. Сєряков] ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса
Шевченка. — Київ : Ніка-Центр, 2015. — 311, [1] с. : табл., портр. ; 21 см. — (Серія "Ідеї та Історії",
ISBN 978-966-521-459-5 ; вип. 13).
Назва ориг.: Polska Polityka Wschodnia i Ukraina (1990—2010) / Mariusz Maszkiewicz. — Бібліогр.:
с. 293—304 та в підрядк. прим. — Покажч. імен: с. 305—312. — 350 пр.
ISBN 978-966-521-665-0 (у паліт.)
[2015-13186=32206]
УДК 327(438)"19/20"
ББК 66.4(4Пол)
М38
492. Гулиев, Ариф Джамиль оглы.
Украино-азербайджанские отношения: право, политика, дипломатия [Текст] / Ариф Гулиев ; Нац. авиац.
ун-т. — Харьков : Факт, 2014— . — 21 см.
Т. 2. — 2015. — 571 с., [16] л. ил. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 600 экз. — ІSBN 978-966-637777-0 (в пер.).
[2015-13196=32131]
УДК 327(477:479.24)
ББК 66.4(4Укр)+66.4(5Азе)
Г94
493. Гримська, Марта Ігорівна.
Електоральні префенції крайніх правих партій в сучасній Європі [Текст] : монографія / М. І. Гримська ;
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ : Центр учб. літ., 2015. — 259 c. : іл., табл., портр. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 246—257 (141 назва) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-617-673-396-6.
[2015-13203=33136]
УДК 329.055.1(4)
ББК 66.69(4)
Г84
494. Сучасні проблеми управління підприємствами в умовах глобалізації та інтернаціоналізації: теорія,
практика [Текст] : Міжнар. наук.-практ. конф., 27—28 берез. 2015 р., [Одеса]. — Одеса : ОНУ, 2015. —
199 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. світ. госп-ва і
міжнар. екон. відносин. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7326-00-6.
І. Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.
[2015-13258=33330]
УДК 005.3(06)
ББК 65.290-2я43
С91
86

495. "Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення", міжнародна науково-практична
конф. (2015 ; Ужгород).
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасної
економіки: реалії сьогодення" 6—7 берез. 2015 р., [Ужгород] [Текст]. — Ужгород ; Херсон : Гельветика,
2015. — 283 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон. ф-т, Ін-т держ. упр. та регіон. розвитку. —
Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-80-3.
[2015-13267=32203]
УДК 330(06)
ББК 65я431
А43
496. Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії [Текст] : зб. наук. пр. з актуал. проблем екон. наук : [у 2 ч.] / Наук. орг. "Перспектива". — Дніпропетровськ ; Херсон : Гельветика, 2015. — 21 см.
ISBN 978-617-7178-85-8.
Ч. 1. — 187 c. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр.
І. "Перспектива", наукова організація (Дніпропетровськ).
[2015-13272=33331]
УДК 339.9:001.891](06)
ББК 65я431
Н34
497. Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії [Текст] : зб. наук. пр. з актуал.
проблем екон. наук : [у 2 ч.] / Наук. орг. "Перспектива". — Дніпропетровськ ; Херсон : Гельветика, 2015.
— 21 см.
ISBN 978-617-7178-85-8.
Ч. 2. — 191 c. : іл., табл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці пр. — 100 пр.
І. "Перспектива", наукова організація (Дніпропетровськ).
[2015-13273=33332]
УДК 339.9:001.891](06)
ББК 65я431
Н34
498. Хрідочкін, Андрій Вікторович.
Право Європейського Союзу [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / А. В. Хрідочкін, П. В. Макушев,
О. В. Леонова ; Дніпропетров. гуманітар. ун-т. — 2-ге вид. — Херсон : Гельветика, 2014. — 447 c. :
портр. ; 21 см.
На паліт. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 444—447 (52 назви). — 500 пр.
ISBN 978-617-7041-87-9.
І. Назва. ІІ. Макушев, Петро Васильович. ІІІ. Леонова, Олена Вікторівна.
[2015-13278=31955]
УДК 341(4-69ЄС)(075.8)
ББК 67.9(4)412я73
Х93
499. Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи [Текст] : матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф., 10—11 квіт. 2015 р., [Дніпропетровськ]. — Дніпропетровськ ; Херсон :
Гельветика, 2015. — 203 c. : іл., табл. ; 21 см.
На обкл. та тит. арк.: Study & practice community. — У надзаг.: Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Univ. of
Rzeszow (Польща). — Текст укр., англ. — 100 пр.
ISBN 978-617-7178-79-7.
[2015-13279=33466]
УДК 330.322(06)
ББК 65.01я431
П76
500. "Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний
виміри", міжнародна науково-практична конф. (2015 ; Одеса).
Міжнародна науково-практична конференція "Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний,
економічний, правовий та культурний виміри", 13—14 берез. 2015 р., [Одеса] [Текст] : [у 2 ч.]. —
Херсон : Гельветика ; Одеса : Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2015. — 21 см.
У надзаг.: Держ. ВНЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Каф. політ. наук, Міжнар.
Вишеград. фонд.
ISBN 978-617-7178-83-4.
Ч. 1. — 179 c. : іл., табл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 150 пр.
[2015-13283=31960]
УДК 327(477+100)(06)
ББК 66.4(4Укр)я431+66.4(0)я431
У45
87

501. "Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний, економічний, правовий та культурний
виміри", міжнародна науково-практична конф. (2015 ; Одеса).
Міжнародна науково-практична конференція "Україна і світ у третьому тисячолітті: політичний,
економічний, правовий та культурний виміри", 13—14 берез. 2015 р., [Одеса] [Текст] : [у 2 ч.]. —
Херсон : Гельветика ; Одеса : ДВНЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 2015. — 21 см.
У надзаг.: Держ. ВНЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Каф. політ. наук, Міжнар.
Вишеград. фонд.
ISBN 978-617-7178-83-4.
Ч. 2. — 179 c. : іл., табл. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 150 пр.
[2015-13284=31961]
УДК 327(477+100)(06)
ББК 66.4(4Укр)я431+66.4(0)я431
У45
502. Корпоративне право Австрії та України [Текст] / [Васильєва В. А. та ін.] ; за ред. В. А. Васильєвої. —
Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. — 250 c. : табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Предм. покажч.: с. 249—250. — 300 пр.
ISBN 978-966-640-411-7 (у паліт.)
І. Васильєва, Валентина Антонівна.
[2015-13338=33035]
УДК 346:334.7+347.72](436+477)
ББК 67.9(4Авт)404+67.9(4Укр)404
К68
503. "Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств",
всеукраїнська науково-практична конф. з міжнародною участю (2015 ; Миколаїв).
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Глобальні виклики розвитку
обліку, економіки та фінансів національних підприємств", 3—4 квіт. 2015 р. [Текст]. — Миколаїв : ММРІЛ
"Ун-т "Україна", 2015. — 167 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Миколаїв. міжрегіон. ін-т розвитку людини ВНЗ "Ун-т Україна", Каф. економіки та
підприємництва. — Текст укр. рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7326-01-3.
[2015-13340=33327]
УДК 657(06)
ББК 65.052я431
Г54
504. "Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі", міжнародна науковопрактична конф. (3 ; 2015 ; Миколаїв).
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Структурні трансформації національних економік в
глобальному вимірі", 30 квіт. 2015 р. [Текст]. — Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. — 187 c. :
іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського та ін. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці
доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7326-05-1.
[2015-13341=33325]
УДК 338.12:339.9](06)
ББК 65я431
С87
505. Нікітіна, Аліна Вадимівна.
Управління економічною безпекою автотранспортних підприємств в глобальному середовищі [Текст] :
монографія / А. В. Нікітіна, Д. А. Горовий, Д. В. Бабич ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків :
ХНАДУ, 2015. — 186, [24] с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 156—170 (166 назв). — 500 пр.
ISBN 978-966-303-581-9.
І. Горовий, Дмитро Анатолійович. ІІ. Бабич, Дмитро Володимирович.
[2015-13365=32976]
УДК 656.13.07
ББК 65.37
Н62
506. Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність [Текст] : зб. наук.
пр. учасників Х Міжнар. наук.-практ. конф. (11—13 верес. 2015 р.). — Мелітополь (Запоріж. обл.) : Колор
Принт, 2015. — 150 c. : іл., табл. ; 21 см.
Текст укр., рос., пол. — Бібліогр. в кінці доп. — 70 пр.
ISBN 978-966-2489-30-9.
[2015-13415=34069]
УДК 330.341.2(06)
ББК 65.01я431
І-74
88

507. Бережний, Ярослав Вікторович.
Стратегічне планування і управління в енергетиці України: механізм забезпечення національних
економічних інтересів [Текст] : монографія / Ярослав Бережний, Олексій Шатило. — Івано-Франківськ :
Фоліант, 2015. — 251, [36] с. : іл., табл. ; 22 см.
Бібліогр. в підрядк. прим. — 200 пр.
ISBN 978-966-2988-76-5 (у паліт.)
І. Шатило, Олексій Анатолійович.
[2015-13432=33916]
УДК 005.51:005.21]:621.3](477)
ББК 65.050.9(4Укр)+31.2(4Укр)
Б48
508. Фулей, Тетяна Іванівна.
Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя [Текст] : наук.метод. посіб. для суддів заг. судів / [Фулей Т. І.]. — Київ : [б. в.], 2015. — 194 c. : табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Покажч. рішень ЄСПЛ: с. 183—194. —
На звороті тит. арк.: В рамках проекту "Гарантування дотримання прав людини при здійсненні
правосуддя".
ISBN 978-966-2310-29-0.
І. Назва.
[2015-13638=32766]
УДК 341.645:341.231.14](4)(075)
ББК 67.9(4)412я7
Ф94
509. Марциновський, Анатолій.
Асоціація з ЄС у ваших медіа [Текст] : посіб. для журналістів / [А. Марциновський]. — Київ : ІнтерньюзУкраїна, 2015. — 30 c. : іл., табл. ; 15х21 см.
Авт. зазначено на 2-й с. обкл. — Бібліогр. в тексті.
І. Назва.
[2015-13759=31781]
УДК 339.923:061.1ЄС](477):070](075)
ББК 65.5(4)я7+65.5(4Укр)я7
М29
510. "Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог
Європейського Союзу", міжнародна науково-практична конф. (2015 ; Херсон).
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Особливості нормотворчих процесів в умовах
адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу", 5—6 черв. 2015 р. [Текст]. — Херсон :
Гельветика, 2015. — 199 c. ; 21 см.
У надзаг.: Херсон, держ. ун-т, Юрид. ф-т, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України. —
Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-916-003-4.
[2015-14070=34701]
УДК 340.132(477)(06)
ББК 67.9(4Укр)я43
О-75
511. Литвинов, Олексій Миколайович.
Міжнародні та європейські стандарти застосування покарання до неповнолітніх [Текст] : наук. нарис /
О. М. Литвинов, Є. С. Назимко ; за заг. ред. О. М. Литвинова ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид.
ін-т, Кримінол. асоц. України. — Київ : Дакор, 2015. — 75 c. ; 20 см.
Бібліогр.: с. 70—74 (37 назв). — 300 пр.
ISBN 978-617-7020-58-4.
І. Назимко, Єгор Сергійович.
[2015-14075=34238]
УДК 341.49-053.6
ББК 67.412
Л64
512. Вояковський, Даріуш.
Ментальні кордони в Європі без кордонів [Текст] : пер. з пол. / Даріуш Вояковський. — 2-ге вид., допов.
— Київ : Ніка-Центр, 2015. — 319 c. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр.: с. 300—315. — Імен. покажч.: с. 316—318. — Випущено на замовлення Держ. ком.
телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2015 р. — 2 000 пр.
ISBN 978-966-521-668-1 (у паліт.)
[2015-14099=34386]
УДК 316.42(4)
ББК 60.5(4)
В79
89

513. Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах [Текст] : зб. наук. пр. [за матеріалами Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", 31 берез. 2015 р.,
Київ] / за ред. С. В. Толстова. — Київ : Ін-т всесвіт. історії НАН України, 2015. — 233 c. ; 21 см.
У надзаг.: Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці пр. —
100 пр.
ISBN 978-966-02-7653-6.
І. "Інститут всесвітньої історії", держ. установа (Київ). ІІ. Толстов, Сергій Валеріанович, ред. ІІІ. "Стратегії
партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних
відносин", міжнародна наукова конф. (2015 ; Київ).
[2015-14208=33523]
УДК 94:327](100)(082)
ББК 63.3(0)я43
А43
514. "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній
Європі", чесько-українська науково-практична конф. (2013).
Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на
розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", 2 листоп. 2013 [р.] [Текст] : матеріали конф. —
Київ : НАУ, 2014. — 77 c. : іл., портр. ; 21 см.
У надзаг.: Чес. нац. рада України, Нац. авіац. ун-т, Каф. історії та культурології. — Бібліогр. в кінці доп.
— 100 пр.
[2015-14216=29935]
УДК 321.728(437.3):321.7(4-191.2+4-11)](06)
ББК 66.0(4Чеш)я43+66.0(4)я43
В80
515. Енергетична стратегія як інструмент політики енергетичної безпеки [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ.
конф. (Київ, 23 груд. 2014 р.) / [за заг. ред. О. М. Суходолі]. — Київ : НІСД, 2014. — 167 c. : іл., табл. ;
20 см. — (Серія "Національна безпека" ; вип. 9).
Назва обкл.: Енергетична стратегія України. — У надзаг.: Нац. ін-т стратег. дослідж. — Бібліогр. в
підрядк. прим. — 200 пр.
ISBN 978-966-554-248-3.
І. Назва обкл. ІІ. Національний ін-т стратегічних досліджень (Київ). ІІ. Суходоля, Олександр Михайлович, ред.
[2015-14218=29832]
УДК 620.9(477)(06)
ББК 31(4Укр)я43
Е62
516. Дубов, Дмитро Володимирович.
Інформаційний суверенітет у сучасному цифровому просторі: висновки для України [Текст] : аналіт. доп.
/ [Дубов Д. В., Ожеван М. А.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ : НІСД, 2014. — 42 c. ; 20 см. — (Серія
"Інформаційні стратегії" ; вип. 5).
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 40—42 (35 назв) та в підрядк. прим. — 200 пр.
ISBN 978-966-554-243-8.
І. Назва. ІІ. Ожеван, Микола Андрійович. ІІІ. Національний ін-т стратегічних досліджень (Київ).
[2015-14223=34633]
УДК 004.946.5.056(477)
ББК 32.973.202(4Укр)
Д79
517. Кудінова, Алевтина Віталіївна.
Трансформація відносин споживання в глобальній економіці [Текст] : монографія / А. В. Кудінова ; Держ.
ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ : КНЕУ, 2015. — 283, [1] с. : іл., табл. ; 21 см.
Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-926-015-4.
[2015-14240=33321]
УДК 330.544.2:330.33:339.9
ББК 65.012+65.5
К88
518. Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та
вітчизняний досвід [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27—28 трав. 2015 р., Миколаїв /
[редкол.: С. А. Ткаченко та ін.]. — Дніпропетровськ : НГУ, 2015. — 155 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т" та ін. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 75 пр.
ISBN 978-966-350-553-4.
І. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ). ІІ. Ткаченко, Сергій
Анатолійович, ред.
[2015-14246=34853]
УДК 330.342.146.05-044.372(477+100)(06)
ББК 65.9(4Укр)-1я431+65.(0)-1я431
Е94
90

519. Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації [Текст] : матеріали Міжнар. наук.практ. конф., 7—8 трав. 2015 р., Запоріжжя / [редкол.: Ж. К. Нестеренко та ін.]. — Дніпропетровськ :
НГУ, 2015. — 143, [1] с. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Запоріз. нац. техн. ун-т, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Israel inst. of technology. — Бібліогр. в
кінці доп. — 65 пр.
ISBN 978-966-350-551-0.
І. "Національний гірничий ун-т", держ. вищий навчальний заклад (Дніпропетровськ). ІІ. Нестеренко,
Жанна Кирилівна, ред.
[2015-14247=34852]
УДК 339.137.2(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)42я431
К64
520. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів
[Текст] : монографія / [Алієва Л. Е. та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко ; Запоріз. нац.
техн. ун-т, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ : НГУ, 2015. — 454 c. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці ст. — 60 пр.
ISBN 978-966-350-559-6.
І. Алієва, Л. Е. ІІ. Запорізький нац. технічний ун-т. ІІІ. Пашкевич, Марина Сергіївна, ред.
[2015-14250=34846]
УДК 338.24(477):330.3
ББК 65.9(4Укр)
Р64
521. Українська економічна думка про чинники та пріоритети економічного розвитку [Текст] : монографія /
[Небрат В. В. та ін.] ; за ред. В. В. Небрат ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН
України". — Київ : Ін-т економіки та прогнозування України, 2014. — 395 c. : табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-02-7430-3.
І. Небрат, Вікторія Василівна. ІІ. "Інститут економіки та прогнозування НАН України", держ. установа (Київ).
[2015-14254=30074]
УДК 330.8(477)"18/20"
ББК 65.02.9(4Укр)
У45
522. Власюк, Олександр Степанович.
Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації [Текст] :
монографія / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ : НІСД, 2014. — 428 c. : іл., табл. ; 25 см.
Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-554-249-0 (у паліт.)
[2015-14264=30542]
УДК 336.02(477)
ББК 65.9(4Укр)26
В58
523. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності [Текст] : навч. посіб. / [Т. С. Смовженко
та ін.] ; за ред. Т. С. Смовженко, З. Е. Скринник ; Ун-т банк. справи Нац. банку України, Міжнар. асоц.
ун-тів GSMB (м. Барселона, Іспанія). — Київ : УБС НБУ, 2015. — 609 c. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 604—607 (43 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-484-240-9 (у паліт.)
І. Смовженко, Тамара Степанівна. ІІ. Університет банківської справи (Київ).
[2015-14265=30560]
УДК 111.32(=161.2):140.8(4)](075)
ББК 87.2(4Укр)я7
У45
524. Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти [Текст] : Міжнар. наук.-практ. конф.,
15—16 трав. 2015 р., [Одеса]. — Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2015. — 191 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. світ. госп-ва і
міжнар. екон. відносин. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-7326-02-0.
І. Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.
[2015-14279=34068]
УДК 330.34(06)
ББК 65.013я43
Я45
91

525. Аналіз поточної кон'юнктури і прогноз ринків тваринницької продукції в Україні та світі [Текст] :
монографія / [О. М. Шпичак та ін.] ; за ред. О. М. Шпичака ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". —
Київ : ННЦ "ІАЕ", 2015. — 389 c. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — 300 пр.
ISBN 978-966-669-479-2 (у паліт.)
І. Шпичак, Олександр Михайлович. ІІ. "Інститут аграрної економіки", нац. науковий центр (Київ).
[2015-14311=32215]
УДК 339.1.021:637](477+100)
ББК 65.422.5-2(4Укр)+65.422.5-2(0)
А64
526. Соціально-економічні напрями розвитку міжнародних відносин у забезпеченні ефектів інтеграції
України до ЄС [Текст] : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25—27 верес. 2015 р., Хмельницький
— Львів / [редкол.: Нижник В. М. та ін.]. — Хмельницький : ХНУ, 2015. — 234 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Хмельниц. нац. ун-т та ін. — Текст укр., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-966-330-239-3.
І. Хмельницький нац. ун-т. ІІ. Нижник, Віктор Михайлович, ред.
[2015-14318=34630]
УДК 339.9(477):061.1ЄС](06)
ББК 65.5(4Укр)я431
С69
527. Конституційно-правовий статус уряду в Україні та ФРН: порівняльно-правовий аналіз [Текст] :
монографія / [Фрідманський Р. М. та ін.] ; за заг. ред. Фрідманського Р. М. [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Ужгород.
нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. — Ужгород ; Херсон : Гельветика, 2014. — 219 c. ; 21 см.
— (Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна").
Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 192—219 (274 назви). — 300 пр.
ISBN 978-966-916-013-3 (у паліт.)
І. Фрідманський, Роман Михайлович. ІІ. "Ужгородський нац. ун-т", держ. вищий навчальний заклад.
[2015-14696=34963]
УДК 342.51.05(477+430)
ББК 67.9(4Укр)401+67.9(4Нім)401
К65
528. Абрам'юк, Ігор А.
Збірка практик — переможців конкурсу "Кращі практики місцевого самоврядування" 2014 року [Текст] /
[Абрам'юк І. А., Юрченко М. М.] ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Рада
Європи. — Київ : К.І.С., 2015. — 110 c. : іл., портр. ; 28 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — На звороті тит. арк.: Програма Ради Європи "Посилення інституційної
спроможності органів місцевого самоврядування в Україні".
ISBN 978-617-684-116-6.
І. Назва. ІІ. Юрченко, М. М. ІІІ. Україна. М-во регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства.
[2015-14713=35158]
УДК 352(477)"2014"(082)
ББК 67.9(4Укр)401я43
А16
529. Тимченко, Віктор Васильович.
Модерний націоналізм [Текст] : Глобальні катастрофи та як їм зарадити / Віктор Тимченко. —
Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.) : Рута, 2015. — 615 c. : портр. ; 22 см.
1 000 пр.
ISBN 978-966-2771-64-0 (у паліт.)
[2015-14880=35603]
УДК 323.1:327.5](100)
ББК 66.5(0)+66.4(0)
Т41
530. "Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток", міжнародна науково-практична
конф. (21 ; 2015 ; Чернівці).
Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив євроінтеграції на соціальноекономічний розвиток" [Текст] = Материалы ХХІ Международной научно-практической конференции
"Влияние евроинтеграции на социально-экономическое развитие" = ХХІ International scientific conference
"Influence of eurointegration on the social and economic development", Чернівці, 30—31 трав. 2015 р. —
Київ : Лаб. думки, 2015— . — 22 см.
У надзаг.: Буковин. екон. фундація.
ISBN 978-617-7284-15-3.
Т. 4. — 2015. — 40 c. — Текст укр., рос., нім. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — ІSBN 978-617-7284-19-1.
[2015-14888=35104]
УДК 330.342.146:339.92](06)
ББК 65.01я431
В80
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531. "Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток", міжнародна науково-практична
конф. (21 ; 2015 ; Чернівці).
Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив євроінтеграції на соціальноекономічний розвиток" [Текст] = Материалы ХХІ Международной научно-практической конференции
"Влияние евроинтеграции на социально-экономическое развитие" = ХХІ International scientific conference
"Influence of eurointegration on the social and economic development", Чернівці, 30—31 трав. 2015 р. —
Київ : Лаб. думки, 2015— . — 22 см.
У надзаг.: Буковин. екон. фундація.
ISBN 978-617-7284-15-3.
Т. 3. — 2015. — 40 c. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — ІSBN 978-617-7284-18-4.
[2015-14889=35103]
УДК 330.342.146:339.92](06)
ББК 65.01я431
В80
532. "Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток", міжнародна науково-практична
конф. (21 ; 2015 ; Чернівці).
Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив євроінтеграції на соціальноекономічний розвиток" [Текст] = Материалы ХХІ Международной научно-практической конференции
"Влияние евроинтеграции на социально-экономическое развитие" = ХХІ International scientific conference
"Influence of eurointegration on the social and economic development", Чернівці, 30—31 трав. 2015 р. —
Київ : Лаб. думки, 2015— . — 22 см.
У надзаг.: Буковин. екон. фундація.
ISBN 978-617-7284-15-3.
Т. 2. — 2015. — 36 c. : іл., табл. — Текст укр., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — ІSBN 978-6177284-17-7.
[2015-14890=35102]
УДК 330.342.146:339.92](06)
ББК 65.01я431
В80
533. "Вплив євроінтеграції на соціально-економічний розвиток", міжнародна науково-практична
конф. (21 ; 2015 ; Чернівці).
Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив євроінтеграції на соціальноекономічний розвиток" [Текст] = Материалы ХХІ Международной научно-практической конференции
"Влияние евроинтеграции на социально-экономическое развитие" = ХХІ International scientific conference
"Influence of eurointegration on the social and economic development", Чернівці, 30—31 трав. 2015 р. —
Київ : Лаб. думки, 2015— . — 22 см.
У надзаг.: Буковин. екон. фундація.
ISBN 978-617-7284-15-3.
Т. 1. — 2015. — 36 c. : іл., табл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — ІSBN 978-6177284-16-0.
[2015-14891=35101]
УДК 330.342.146:339.92](06)
ББК 65.01я431
В80
534. "Проблеми і перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції", міжнародна науковопрактична конф. (20 ; 2015 ; Чернівці).
Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку науки в
умовах євроінтеграції" [Текст] = Материалы ХХ Международной научно-практической конференции
"Проблемы и перспективы развития науки в условиях евроинтеграции" = ХХ International scientific
conference "Problems and prospects of science developmentin conditions of eurointegration", Чернівці,
29—30 квіт. 2015 р. — Київ : Лаб. думки, 2015— . — 22 см.
У надзаг.: Буковин. екон. фундація.
ISBN 978-617-7284-14-6.
Т. 3. — 2015. — 40 c. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — ІSBN 978-617-7284-17-7.
[2015-14892=35100]
УДК 001:339.92](06)
ББК 72.4я431
П78
535. "Проблеми і перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції", міжнародна науковопрактична конф. (20 ; 2015 ; Чернівці).
Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку науки в
умовах євроінтеграції" [Текст] = Материалы ХХ Международной научно-практической конференции
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"Проблемы и перспективы развития науки в условиях евроинтеграции" = ХХ International scientific
conference "Problems and prospects of science developmentin conditions of eurointegration", Чернівці,
29—30 квіт. 2015 р. — Київ : Лаб. думки, 2015— . — 22 см.
У надзаг.: Буковин. екон. фундація.
ISBN 978-617-7284-14-6.
Т. 2. — 2015. — 36 c. : іл., табл. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — ІSBN 978617-7284-16-0.
[2015-14893=35099]
УДК 001:339.92](06)
ББК 72.4я431
П78
536. "Проблеми і перспективи розвитку науки в умовах євроінтеграції", міжнародна науковопрактична конф. (20 ; 2015 ; Чернівці).
Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку науки в
умовах євроінтеграції" [Текст] = Материалы ХХ Международной научно-практической конференции
"Проблемы и перспективы развития науки в условиях евроинтеграции" = ХХ International scientific
conference "Problems and prospects of science developmentin conditions of eurointegration", Чернівці,
29—30 квіт. 2015 р. — Київ : Лаб. думки, 2015— . — 22 см.
У надзаг.: Буковин. екон. фундація.
ISBN 978-617-7284-14-6.
Т. 1. — 2015. — 36 c. : іл., табл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр. — ІSBN 978-6177284-15-3.
[2015-14894=35098]
УДК 001:339.92](06)
ББК 72.4я431
П78
537. Методичні рекомендації у сфері поводження з електронними відходами [Текст] : для вчителів та учнів
8—11-х кл. серед. загальноосвіт. шк. / [розробник: Долінська Н. В. та ін.]. — Львів : [б. в.], 2015. — 79 с.,
включ. обкл. : іл., табл. ; 21 см.
На обкл.: Департамент містобудування Львів. міськради, Громад. орг. "Екол. ініціативи", Муніципалітет
м. Люблін. — На 2-й с. обкл.: В рамках Програми транскордон. співробітництва Польща — Білорусь —
Україна 2007—2013 в межах реалізації проекту "Створення муніципальної системи поводження з
відходами побутового електронного та електричного устаткування у місті Львові із використанням
досвіду міста Люблін". — Бібліогр.: с. 73—74 (16 назв) та в тексті. — 200 пр.
ISBN 978-966-2501-22-3.
І. Долінська, Н. В. ІІ. Львівська міська рада. Департамент містобудування.
[2015-14957=30226]
УДК 373.5.016:[502.174:621.38
538. Вища освіта України і Болонський процес [Текст] : підручник / В. М. Телелим [та ін.] ; Нац. ун-т оборони
України ім. Івана Черняховського, Каф. суспіл. наук. — Київ : НУОУ ім. І. Черняховського, 2015. —
396 c. : іл., табл., портр. ; 22 см.
Бібліогр.: с. 385—391 (130 назв). — Алф. покажч.: с. 392—395. — 300 пр.
ISBN 978-617-7187-03-4 (у паліт.)
І. Телелим, Василь Максимович.
[2015-15057=35918]
УДК 378.014(477:4)(075.8)
ББК 74.58(4Укр)я73+74.58(4)я73
В95
539. Політико-правові механізми запобігання сепаратизму в демократичному суспільстві [Текст] : наук. зап.
/ [Кресіна І. О. та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького, 2014. — 143 c. : табл. ; 21 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 100 пр.
ISBN 978-966-02-7442-6.
І. Кресіна, Ірина Олексіївна. ІІ. Інститут держави і права ім. В. М. Корецького (Київ).
[2015-15068=35303]
УДК 323.173+343.325](477)
ББК 66.3(4Укр)+67.9(4Укр)408
П50
540. Стратегія посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектора України [Текст] : монографія /
[А. А. Мазаракі та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ : КНТЕУ, 2014. —
651 c. : іл., табл. ; 22 см.
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Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-629-709-2 (у паліт.)
І. Мазаракі, Анатолій Антонович. ІІ. Київський нац. торговельно-економічний ун-т.
[2015-15073=35512]
УДК 339.9(477)
ББК 65.9(4Укр)5
С83
541. Інтеграція освіти, науки та бізнесу [Текст] : монографія / за ред. Череп А. В. ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац.
ун-т". — Запоріжжя : ЗНУ, 2013— . — 20 см.
Т. 3 / [Березін О. В. та ін.]. — 2014. — 261 с. : іл., табл. — Авт. зазначено в змісті. — Текст укр., рос.,
англ. — Бібліогр.: с. 237—250 (178 назв). — 300 пр. — ІSBN 978-966-599-499-2.
І. "Запорізький нац. ун-т", держ. вищий навчальний заклад. ІІ. Череп, Алла Василівна, ред. ІІІ. Березін,
Олександр Вікторович.
[2015-15094=35617]
УДК 37.014.5+338.22]-044.247
ББК 74.04+65.050
І-73
542. Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] / НАН України ; [редкол.: Я. С. Яцків (голов.
ред.) та ін.]. — Київ : Академперіодика, 2008— . — 24 см.
ISBN 978-966-02-4704-8.
Вип. 11 : [зб. доп. V Наук.-практ. конф. "Наукова періодика: традиції та інновації", Київ, 28 трав. 2015 р.].
— 2015. — 156, [1] с. : іл., табл. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. та в підрядк. прим. — 300 пр.
— ІSBN 978-966-360-294-3.
І. Національна академія наук України. ІІ. Яцків, Ярослав Степанович, ред. ІІІ. "Наукова періодика:
традиції та інновації", науково-практична конф. (5 ; 2015 ; Київ).
[2015-15150=35953]
УДК 001(477)(082)
ББК 72(4Укр)я43
Н34
543. Ващенко, Юлія В'ячеславівна.
Адміністративно-правовий статус енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та шляхи
реформування у контексті європейської інтеграції [Текст] : монографія / Ю. В. Ващенко ; Київ. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. — Київ : Юрінком Інтер, 2015. — 286, [1] с. : табл., портр. ; 22 см.
Бібліогр.: с. 267—287 (289 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-667-650-7 (у паліт.)
[2015-15200=36160]
УДК 342.951:620.9](477):339.92(4)
ББК 67.9(4Укр)401+31(4Укр)
В23
544. Відновлювана енергетика та енегоефективність у ХХI столітті [Текст] : матеріали ХVI Міжнар. наук.практ. конф., [Київ, 28—29 трав. 2015 р.]. — Київ : Едельвейс, 2015. — 363 c. : іл., табл. ; 21 см.
У надзаг.: Ін-т відновлюв. енергетики НАН України та ін. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп.
— 133 пр.
ISBN 978-966-2748-70-3.
І. Інститут відновлюваної енергетики НАН України (Київ).
[2015-15234=36133]
УДК 620.92"20"(06)
ББК 31.15я431
В42
545. Мікула, Надія Анатоліївна.
Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції [Текст] : монографія / Н. А. Мікула,
В. В. Засадко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ : НІСД, 2014. — 313 c. : іл., табл. ; 23 см.
Бібліогр.: с. 296—313 (201 назва) та в підрядк. прим. — 300 пр.
ISBN 978-966-554-238-4 (у паліт.)
І. Засадко, Валентина Вікторівна.
[2015-15590=36411]
УДК 339.92(477:4)
ББК 65.5(4Укр)+65.5(4)
М59
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546. Моделі державного управління: світовий досвід для України [Текст] / [Ю. В. Ковбасюк та ін. ; за заг. ред.
Ю. В. Ковбасюка та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ : НАДУ, 2015. —
519 c. : іл., табл. ; 29 см. — (Бібліотека магістра) (Серія "Зарубіжний досвід").
Авт. зазначено в змісті. — Бібліогр. в кінці розд.
ISBN 978-966-619-359-2.
І. Ковбасюк, Юрій Васильович. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-15598=36663]
УДК 35(1-87)
ББК 67.401.21(0)
М74
547. Світові моделі державного управління: досвід для України [Текст] / [Л. В. Примаченко та ін. ; за заг.
ред. Ю. В. Ковбасюка та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2-ге вид. — Київ :
НАДУ, 2015. — 611 c. : іл., табл. ; 29 см. — (Бібліотека магістра) (Серія "Зарубіжний досвід").
Авт. зазначено в змісті. — Бібліогр. в кінці розд.
ISBN 978-966-619-358-5.
І. Примаченко, Лідія Володимирівна. ІІ. Національна академія держ. упр. при Президентові України (Київ).
[2015-15599=36662]
УДК 35(1-87)
ББК 67.401.21(0)
С24
548. Розвиток національної економіки на інноваційній основі: тенденції та перспективи [Текст] : колект.
монографія / [Курмаєв П. Ю. та ін.] ; за ред.: Курмаєва П. Ю., Слатвінського М. А. ; Уман. держ. пед. ун-т
ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.) : Жовтий О. О., 2015. — 170 c. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено в змісті. — Текст укр., англ. — Бібліогр. в кінці розд. — 300 пр.
ISBN 978-617-525-149-2.
І. Курмаєв, Петро Юрійович. ІІ. Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини (Черкас. обл.).
[2015-15621=37308]
УДК 338.24:330.341.1](477)
ББК 65.9(4Укр)
Р64
549. Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах [Текст] = Вызовы социальноориентированной экономики в евроинтеграционных условиях = Challenges of socially oriented economy
in the European integration conditions : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., [23—24 квіт. 2015 р., Ніжин,
Чернігів. обл. / редкол.: В. С. Лукач (наук. ред.) та ін.]. — Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2015. —
283 c. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ВП НУБіП України "Ніжин. агротехн.
ін-т" та ін. — Текст укр., рос., англ. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
ISBN 978-617-640-194-0.
І. Національний ун-т біоресурсів і природокористування України (Чернігів. обл.). "Ніжинський
агротехнічний ін-т", відокремлений підрозділ. ІІ. Лукач, Василь Степанович, ред.
[2015-15624=37029]
УДК 330.342.146(06)
ББК 65.01я431
В43
550. Європейський Союз — Україна: освіта дорослих [Текст] : зб. матеріалів Форуму до Міжнар. днів освіти
дорослих в Україні (Київ, 4—6 листоп. 2014 р.). — Київ ; Ніжин (Чернігів. обл.) : Лисенко М. М., 2015. —
199 c. : іл., табл. ; 20 см.
У надзаг.: Нац. акад. пед. наук України та ін. — Текст укр., пол. — Бібліогр. в підрядк. прим. — 500 пр.
ISBN 978-617-640-200-8.
І. Національна академія пед. наук України (Київ).
[2015-15626=37035]
УДК 374.7(4+477)(06)
ББК 74.4(4)я431+74.4(4Укр)я431
Є24
551. "Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України", міжнародна науковопрактична конф. (2015 ; Ужгород).
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Стан, проблеми та перспективи
вдосконалення економіки України", [Ужгород], 2—3 жовт. 2015 р. [Текст] : [у 2 ч.]. — Ужгород ; Херсон :
Гельветика, 2015. — 21 см.
ISBN 978-966-916-017-1.
Ч. 1. — 127 c. : іл., табл. — У надзаг.: Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон. ф-т, Ін-т держ. упр.
та регіон. розвитку, Acad. Poloniyna Polonia univ. — Текст укр., пол. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
[2015-15643=36927]
УДК 338.24(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)я431
С76
96

552. "Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України", міжнародна науковопрактична конф. (2015 ; Ужгород).
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Стан, проблеми та перспективи
вдосконалення економіки України", [Ужгород], 2—3 жовт. 2015 р. [Текст] : [у 2 ч.]. — Ужгород ; Херсон :
Гельветика, 2015. — 21 см.
ISBN 978-966-916-017-1.
Ч. 2. — 131 c. : іл., табл. — У надзаг.: Ужгород. нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин, Екон. ф-т, Ін-т держ. упр.
та регіон. розвитку, Acad. Poloniyna Polonia univ. — Текст укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — 100 пр.
[2015-15644=36928]
УДК 338.24(477)(06)
ББК 65.9(4Укр)я431
С76
553. Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції [Текст] : монографія / [Внукова Н. М.
та ін.] ; наук. ред. Н. М. Внукова ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків : ТО Ексклюзив,
2014. — 217 c. : іл., табл. ; 21 см.
Авт. зазначено перед вип. дан. — Присвяч. 20-річчю фінанс. ф-ту. — Бібліогр.: с. 195—217 (340 назв).
— Вид. коштом авт. — 300 пр.
ISBN 978-966-2166-90-3.
І. Внукова, Наталія Миколаївна.
[2015-16081=38485]
УДК 336.7(06)
ББК 65.26я43
Р85
Автореферати дисертацій
1.

2.

3.

4.

5.

Непоп, Любов Василівна.
Візова політика Європейського Союзу як засіб розвитку громадянського суспільства в країнахаплікантах [Текст] : (на прикладі України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук :
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Непоп Любов Василівна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац.
дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ, 2014. — 20 с.
Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр.
[2014-5761 А=40576]
УДК 351.756(4)
Нестеренко, Інна Борисівна.
Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Польщі за умов європейської інтеграції [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія
педагогіки" / Нестеренко Інна Борисівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Уман. держ. пед.
ун-т ім. Павла Тичини]. — Суми, 2014. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр.
[2014-5762 А=40583]
УДК 378.013(438)
Папаяні, Світлана Василівна.
Конституційно-правовий механізм реалізації зовнішньої політики України в умовах європейської
міждержавної інтеграції: проблеми теорії та практики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Папаяні Світлана Василівна ;
Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2014. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр.
[2014-5793 А=41118]
УДК 342:327](477)
Пачос, Юлія Віталіївна.
Українсько-Польське співробітництво в галузі культури (перше десятиліття ХХІ століття) [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Пачос Юлія
Віталіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла
Коцюбинського]. — Черкаси, 2014. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр.
[2014-5796 А=40577]
УДК 94+008](477+438)"20"
Поппер, Ольга Вікторівна.
Тероризм як форма політичної боротьби [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ.
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Поппер Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Київ, 2014. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр.
[2014-5809 А=40653]
УДК 323.28
97

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Прокоф'єва, Олена Володимирівна.
Ринок перестрахування в період глобальної рецесії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Прокоф'єва Олена Володимирівна ; Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 120 пр.
[2014-5815 А=41105]
УДК 339.13:368.029
Рудевська, Вікторія Ігорівна.
Консолідація банків України в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рудевська Вікторія Ігорівна ; Ун-т
банк. справи Нац. банку України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр.
[2014-5830 А=40644]
УДК 336.71.021:339.9](477)
Стоян, Катерина Сергіївна.
Формування механізму управління підприємствами з надання послуг міжнародного туризму [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.
підприємствами" / Стоян Катерина Сергіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне,
2014. — 21 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр.
[2014-5875 А=41185]
УДК 338.486(100)
Тельпіс, Ольга Володимирівна.
Еволюція дискурсу політичного лідера в сучасних міжнародних відносинах [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал.
розвитку" / Тельпіс Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 20 с.
Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр.
[2014-5887 А=41161]
УДК 327.015:316.46
Гоблик, Володимир Васильович.
Формування та розвиток транскордонних регіонів між Україною та ЄС [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" /
Гоблик Володимир Васильович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН
України". — Львів, 2014. — 44 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 34—41 (64 назви). — 100 пр.
[2014-5997 А=41398]
УДК 339.94(477+4)
Резнікова, Наталія Володимирівна.
Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Резнікова
Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2014. — 38 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 30—35 (50 назв) та в тексті. — 100 пр.
[2014-6102 А=41821]
УДК 330.368:339.9
Роїк, Наталія Григорівна.
Гуманітарна складова українсько-польського транскордонного співробітництва [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал.
розвитку" / Роїк Наталія Григорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т
ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2014. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр.
[2014-6105 А=41305]
УДК 327.7(477:438)
Ішков, Станіслав Володимирович.
Енергетична політика ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.
08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ішков Станіслав Володимирович ; Маріупол. держ.
ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Маріуполь (Донец.
обл.), 2014. — 21 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр.
[2014-6177 А=43356]
УДК 338.23:620.9](4-6ЄС)
Герзанич, Віталій Михайлович.
Обґрунтування підходів до ефективного залучення іноземних інвестицій [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Герзанич
Віталій Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2014. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр.
[2014-6206 А=44460]
УДК 330.332.1:339.727.22
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15. Сергеєва, Ольга Степанівна.
Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія
педагогіки" / Сергеєва Ольга Степанівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2014. — 19 с.
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр.
[2014-6270 А=44577]
УДК 374.7:061.1ЄС
16. Корсак, Роман Володимирович.
Українсько-чеські відносини у трансформаційних процесах Центрально-Східної Європи: торговельноекономічний контекст співпраці (2000—2012 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра
іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Корсак Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т
українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2014. — 32 с.
Бібліогр.: с. 26—29 (32 назви). — 100 пр.
[2014-6302 А=45256]
УДК 94:339](477:437.3)
17. Лічман, Тетяна Володимирівна.
Захист комерційної таємниці в системі економічної безпеки підприємств України у процесі євроінтеграції
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека
суб'єктів госп. діяльності" / Лічман Тетяна Володимирівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ,
2014. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл.
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 150 пр.
[2014-6306 А=45248]
УДК 330.526.33.025.3(477):339.924(4)
18. Головачова, Ольга Сергіївна.
Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі продукцією АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Головачова
Ольга Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. —
Київ, 2014. — 20 с. : табл.
Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр.
[2014-6333 А=45997]
УДК 339.5.02:338.436
19. Заремський, Борис Володимирович.
Глобальна інтеграція національних інноваційних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Заремський Борис
Володимирович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2014. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр.
[2014-6344 А=46002]
УДК 339.924:330.341.1
20. Жилка, Катерина Іванівна.
Розвиток механізму взаємодії з міжнародними організаціями у сфері державного управління охороною
здоров'я дітей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.]
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Жилка Катерина Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові
України. — Київ, 2014. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр.
[2014-6426 А=45783]
УДК 351.77.072.3
21. Кістанова, Ярослава Миколаївна.
Адміністративно-правове співробітництво в сфері боротьби з митними правопорушеннями в ЄС [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес;
фінанс. право; інформ. право" / Кістанова Ярослава Миколаївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. —
Київ, 2014. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр.
[2014-6432 А=00309]
УДК 342.951:343.359.3](4-6ЄС)
22. Мархева, Оксана Євгенівна.
Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах Болонського процесу [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф.
освіти" / Мархева Оксана Євгенівна ; Нац. авіац. ун-т, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. —
20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 130 пр.
[2015-0050 А=00302]
УДК 378.011.3-051:81'243
23. Спаський, Габрієл Васильович.
Економічні засади інвестиційної діяльності аграрного сектору України в умовах розвитку прикордонного
співробітництва з країнами ЄС [Текст ] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.]
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Спаський Габрієл Васильович ; Нац. акад. аграр. наук, Нац.
наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 28—32 (49 назв). — 100 пр.
[2015-0074 А=00910]
УДК 338.43(477):330.322
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24. Бойко, Аліна Василівна.
Стійкість національної економіки в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бойко Аліна Василівна ; Держ.
установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 33—37 (43 назви) та в тексті. — 150 пр.
[2015-0084 А=02586]
УДК 338(477):339.9
25. Хоменко, Олександр Вікторович.
Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації:
теоретико-методологічний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук :
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Хоменко Олександр Вікторович ; Нац. акад. пед. наук
України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2015. — 40 с. : іл.
Бібліогр.: с. 33—37 (46 назв). — 100 пр.
[2015-0147 А=02452]
УДК 378.147:81'243
26. Цівина, Маргарита Сергіївна.
Стратегії міжнародних банківських груп в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Цівина Маргарита Сергіївна ; Держ.
ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр.
[2015-0149 А=02587]
УДК 339.732(477)
27. Гатрич, Вікторія Русланівна.
Європейські та вітчизняні практики формування суспільно-політичного контенту на телебаченні [Текст] :
(порівнял. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ.
проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Гатрич Вікторія Русланівна ; Чернівец. нац. ун-т
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр.
[2015-0182 А=03163]
УДК 323.23:654.197](4+477)
28. Матвєєва, Ольга Володимирівна.
Віртуальні спільноти як неурядові актори світової політики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" /
Матвєєва Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр.
[2015-0212 А=03175]
УДК 327.83
29. Новоскольцев, Геннадій Борисович.
Політика України в контексті протидії міжнародному тероризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" /
Новоскольцев Геннадій Борисович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр.
[2015-0218 А=03178]
УДК 327(477):323.28-027.543
30. Пойта, Ірина Олександрівна.
Формування та розвиток ринку послуг в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пойта Ірина Олександрівна ;
Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2015.
— 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр.
[2015-0227 А=03167]
УДК 338.46:339.924
31. Бусарєв, Дмитро Вячеславович.
Диверсифікація світового ринку енергоресурсів в умовах глобальної енергетичної кризи [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон.
відносини" / Бусарєв Дмитро Вячеславович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". —
Київ, 2015. — 20 с. : табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в тексті. — 100 пр.
[2015-0295 А=03625]
УДК 339.94:620.91
32. Малік, Максим Анатолійович.
Неоіндустріалізація національної економіки в контексті світових інтеграційних процесів [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госпвом" / Малік Максим Анатолійович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. —
Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр.
[2015-0333 А=03664]
УДК 330.342:339.924
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33. Маров, Ігор Володимирович.
Реалізація транзитного потенціалу в системі стратегічного розвитку України [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Маров Ігор
Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Краматорськ (Донец.
обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр.
[2015-0336 А=03670]
УДК 339.565:005.21](477)
34. Ємельянова, Лідія Олегівна.
Інституційні реформи у процесі формування акціонерного капіталу в країнах ЦСЕ в умовах європейської
інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і
міжнар. екон. відносини" / Ємельянова Лідія Олегівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015.
— 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр.
[2015-0370 А=04001]
УДК 339.92:330.146.021.8](4)
35. Седляр, Юлія Олександрівна.
Політика санкцій в міжнародних відносинах постбіполярної доби [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" /
Седляр Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 42 с.
Бібліогр.: с. 36—40. — 120 пр.
[2015-0385 А=04081]
УДК 327.82
36. Стеблянко, Марина Дмитрівна.
Організаційно-економічний механізм нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр.
нац. госп-вом" / Стеблянко Марина Дмитрівна ; Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу, [Акад. мит. служби
України]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр.
[2015-0399 А=03586]
УДК 339.5.024
37. Петриченко, Ірина Іванівна.
Розвиток ринку кормів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук :
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Петриченко Ірина Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук
України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 130 пр.
[2015-0422 А=04190]
УДК 338.439.5:636.085/.087](477)
38. Дмитрів, Володимир Ігорович.
Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні [Текст ] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дмитрів Володимир
Ігорович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 130 пр.
[2015-0458 А=04553]
УДК 336.025.12:[330.322+330.341.1]](477)
39. Тиркус, Юрій Степанович.
Політико-інституційні чинники євроінтеграційного процесу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Тиркус Юрій Степанович ;
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів,
2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр.
[2015-0502 А=04535]
УДК 327.39(477)
40. Солодовнікова, Христина Кшиштофівна.
Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" /
Солодовнікова Христина Кшиштофівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка.
— Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в тексті. — 100 пр.
[2015-0551 А=04697]
УДК 316.6:323.282/.285
41. Тихонович, Віталій Володимирович.
Механізм державного управління в сфері економічного співробітництва з країнами Європи [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." /
Тихонович Віталій Володимирович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр.
[2015-0555 А=04888]
УДК 351.82:339.94](477:4)
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42. Щитов, Дмитро Миколайович.
Реалізація експортного потенціалу країн ЄС на світовому ринку високотехнологічних послуг [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон.
відносини" / Щитов Дмитро Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Дніпропетров. нац. ун-т
ім. Олеся Гончара]. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—19 (22 назви). — 120 пр.
[2015-0559 А=04901]
УДК 339.564:681.5]:061.1ЄС
43. Гуцул, Інна Анатоліївна.
Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: фіскальні ефекти та регулюючий потенціал [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" /
Гуцул Інна Анатоліївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2015. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 130 пр.
[2015-0660 А=05595]
УДК 336.221:339.9
44. Давиденко, Олександр Ігорович.
Правові аспекти становлення та розвитку Європейської служби зовнішньої діяльності [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Давиденко Олександр
Ігорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 22 с.
Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 150 пр.
[2015-0661 А=05682]
УДК 341.171(4)
45. Дмитрушко, Олександр Михайлович.
Діяльність України у міжнародних організаціях (1991—2011 рр.): історіографія [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст.
дисципліни" / Дмитрушко Олександр Михайлович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т
ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.),
2015. — 18 с.
Бібліогр.: с. 15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр.
[2015-0663 А=05755]
УДК 930.2:327.7(477)]"1991/2011"
46. Красівський, Денис Орестович.
Механізм впровадження європейських стандартів політичного управління в Україні [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." /
Красівський Денис Орестович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр.
[2015-0680 А=05741]
УДК 351 :321](477:4)
47. Зіняк, Любомир Васильович.
Міжнародно-правові засади військового співробітництва України [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Зіняк Любомир Васильович ; Нац.
юрид. ун-т Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 21 с.
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр.
[2015-0728 А=06051]
УДК 341.23:355](477)
48. Гудзинська, Юлія Сергіївна.
Пріоритети стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр.
підприємствами" / Гудзинська Юлія Сергіївна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. — Київ, 2015 . — 21 с., включ. обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр.
[2015-0772 А=06179]
УДК 338.43:005.21
49. Саган, Галина Василівна.
Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918—1991 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Саган Галина Василівна ; НАН України,
Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2015. — 36 с.
Бібліогр.: с. 30—33 (39 назв). — 100 пр.
[2015-0820 А=06215]
УДК 94:327](477+497.1)"1918/1991"
50. Тарасов, Олег Володимирович.
Проблема суб'єкта в міжнародному публічному праві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Тарасов Олег Володимирович ; Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 40 с.
Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр.
[2015-0829 А=06052]
УДК 341.21
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51. Федяєва, Марія Сергіївна.
Розвиток регуляторної політики держави в контексті євроінтеграційних процесів у національній
економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец. ] 08.00.03 "Економіка
та упр. нац. госп-вом" / Федяєва Марія Сергіївна ; Класич. приват. ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. —
Запоріжжя, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 150 пр.
[2015-0834 А=06055]
УДК 338.24(477):339.9(4)
52. Ченаш, Володимир Сігізмундович.
Управління реструктуризацією промислових підприємств за умов інтеграційних процесів в економіці
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.
підприємствами" / Ченаш Володимир Сігізмундович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. —
21 с., включ. обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр.
[2015-0837 А=06414]
УДК 005.591.4:334.716
53. Кравченко, Микола Васильович.
Державні фінанси України в умовах глобальної економічної кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кравченко Микола
Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр.
[2015-0854 А=06438]
УДК 336.13(477)
54. Федак, Сергій Сергійович.
Фізична підготовка військовослужбовців у період адаптації до військово-професійної діяльності в
міжнародних операціях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та
спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Федак Сергій
Сергійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр.
[2015-0878 А=06427]
УДК 796.015:355.237
55. Поплавська, Мирослава Володимирівна.
Право споживача на інформацію про продукцію за законодавством України та ЄС [Текст] : (цивіл.-прав.
аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і
цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Поплавська Мирослава Володимирівна ; Ін-т
законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр.
[2015-0999 А=06827]
УДК 347.122:336.6](477+(4-6ЄС))
56. Бусол, Катерина Ігорівна.
Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Бусол
Катерина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с.
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр.
[2015-1002 А=07042]
УДК 341.226:351.862.22
57. Кучер, Олена Борисівна.
Становлення процесуальних норм щодо міжнародного судового розгляду за участі індивідів [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кучер Олена
Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с.
Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр.
[2015-1008 А=07045]
УДК 341.64
58. Цірат, Геннадій Артурович.
Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл.
процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Цірат Геннадій Артурович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. — Київ, 2015. — 39 с.
Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр.
[2015-1030 А=06691]
УДК 347.9:341.6]:340.137
59. Якубчик, Олеся Сергіївна.
Конкурентні переваги ТНК країн БРІКС на глобальних ринках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Якубчик Олеся
Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр.
[2015-1040 А=06715]
УДК 339.5:061.1БРІКС
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60. Васюренко, Аліна Олегівна.
Юридичні наслідки порушення міжнародно-правової заборони застосування сили [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Васюренко Аліна
Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр.
[2015-1045 А=07054]
УДК 341.1/.8:347.441.144.3
61. Кібальник, Любов Олександрівна.
Геоекономічні трансформації в умовах світових фінансових криз [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кібальник Любов
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 30—38 (62 назви) та в тексті. — 100 пр.
[2015-1056 А=06978]
УДК 339.9:336.05-044.372
62. Онопко, Марія Олександрівна.
Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Онопко
Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв) та в тексті. — 100 пр.
[2015-1071 А=07052]
УДК 339.9:339.727.22
63. Пасічник, Ярослав Сергійович.
Міжнародна судова процедура: теоретичні та практичні питання правового регулювання [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Пасічник
Ярослав Сергійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр.
[2015-1072 А=06995]
УДК 341.64
64. Дупай, Роман Миколайович.
Іноземні інвестиції в структурній модернізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дупай Роман
Миколайович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в тексті. — 100 пр.
[2015-1101 А=07501]
УДК 339.727.22:338.24(477)
65. Миськів, Леся Ігорівна.
Адміністративно-правові засади впровадження інклюзивної освіти в Україні [Текст ] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ.
право" / Миськів Леся Ігорівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва
внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 36 с.
Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 100 пр.
[2015-1121 А=07330]
УДК 342.951:376](477)
66. Ситник, Наталія Степанівна.
Модернізація внутрішньої торгівлі України: теорія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ситник Наталія Степанівна ;
Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 36 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 27—33 (48 назв). — 100 пр.
[2015-1146 А=07400]
УДК 339.3(477)
67. Адамович, Зоряна Михайлівна.
Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Адамович Зоряна Михайлівна ;
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр.
[2015-1161 А=07669]
УДК 911.3:33
68. Лепетюк, Олександр Васильович.
Правове забезпечення співробітництва України з Європейським Союзом та його державами-членами у
сфері прямого оподаткування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.
12.00.11 "Міжнар. право" / Лепетюк Олександр Васильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса,
2015. — 19 с.
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр.
[2015-1184 А=07576]
УДК 341.24(477):061.1ЄС
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69. Шершньова, Олена Анатоліївна.
Обов'язок батьків по утриманню дітей в міжнародному приватному праві [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право;
міжнар. приват. право" / Шершньова Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ,
2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр.
[2015-1233 А=07487]
УДК 341.9:347.634
70. Данильченко, Ростислав Володимирович.
Формування кон'юктури ринку зерна України в умовах глобалізації агробізнесу [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" /
Данильченко Ростислав Володимирович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2015. — 23 с. : іл.,
табл.
Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 125 пр.
[2015-1258 А=08081]
УДК 338.439.5:633.1
71. Плачинда, Тетяна Степанівна.
Теоретичні і методичні засади забезпечення якості професійної підготовки курсантів льотних
навчальних закладів в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед.
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Плачинда Тетяна Степанівна ; Черкас. нац. ун-т
ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 40 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 32—37 (53 назви). — 100 пр.
[2015-1302 А=08056]
УДК 378.014.6:629.7.072
72. Омаров, Шахін Анвер огли.
Теоретичні аспекти формування стратегії сталого розвитку регіонів України [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" /
Омаров Шахін Анвер огли ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2015. —
28 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 21—25 (36 назв). — 100 пр.
[2015-1342 А=08238]
УДК 332.14(477)
73. Циналєвська, Ірина Антонівна.
Інституційне забезпечення активізації зовнішньоекономічних зв'язків регіонів України [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон.
економіка" / Циналєвська Ірина Антонівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. —
Одеса, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр.
[2015-1352 А=08235]
УДК 332.14:339.9](477)
74. Червінська, Людмила Миколаївна.
Міграція як складова сучасного політичного процесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Червінська Людмила Миколаївна ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл.
Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр.
[2015-1354 А=08083]
УДК 327:314.15
75. Яренко, Ганна Миколаївна.
Оподаткування багатства: світова практика та реалії України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Яренко Ганна Миколаївна ; Держ.
ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. : табл.
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр.
[2015-1400 А=08296]
УДК 336.226.2(100+477)
76. Ванькович, Данило Володимирович.
Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ванькович
Данило Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 32—38 (52 назви) та в тексті. — 100 пр.
[2015-1405 А=08919]
УДК 336.02(477)
77. Коваленко, Олександра Вікторівна.
Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізаційних процесів [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Коваленко
Олександра Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр.
[2015-1418 А=08812]
УДК 336.02:339.9](477)
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78. Пітик, Олена Ярославівна.
Формування та стратегія досягнення фінансово-економічної стійкості держави за впливу зовнішньої
нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пітик Олена Ярославівна ; Львів. держ. фінанс. акад. — Львів, 2015.
— 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр.
[2015-1440 А=08885]
УДК 330.34
79. Білошицький, Володимир Іванович.
Демократичні засади цивільно-військових відносин: зарубіжний досвід і Україна [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Білошицький
Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Центр перспектив. соц.
дослідж. М-ва соц. політики України та НАН України]. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр.
[2015-1482 А=09417]
УДК 323.2:355.02](477)
80. Курас, Артем Іванович.
Політика безпеки в умовах євроінтеграції України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Курас Артем Іванович ; НАН України, Ін-т держави і
права ім. В. М. Корецького, [Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса]. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр.
[2015-1498 А=09416]
УДК 327:351.86](477:4)
81. Висоцька, Галина Вікторівна.
Національна політика Республіки Польща у 1989—2012 рр. [Текст] : (на прикладі укр. спільноти) :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Висоцька
Галина Вікторівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 19 с.
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр.
[2015-1535 А=09740]
УДК 323.15(438)(=161.2)"1989/2012"
82. Вовк, Олексій Олександрович.
Нормативно-правове забезпечення зовнішньої безпеки України та держав-членів Європейського Союзу
[Текст] : (порівнял.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.
12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Вовк Олексій Олександрович ;
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр.
[2015-1536 А=09727]
УДК 340.5
83. Іванчо, Вікторія Іванівна.
Конституційно-правовий статус іноземців в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" /
Іванчо Вікторія Іванівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 17 с.
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр.
[2015-1542 А=09736]
УДК 342.717(477+4-6ЄС)
84. Касьяненко, Володимир Олексійович.
Методологічні засади управління розвитком інноваційного потенціалу економіки України [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац.
госп-вом" / Касьяненко Володимир Олексійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Сум.
держ. ун-т]. — Полтава, 2015. — 39 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 120 пр.
[2015-1567 А=10144]
УДК 330.341.1(477)
85. Олексенко, Катерина Володимирівна.
Стійкість банківських систем в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Олексенко Катерина
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв) та в тексті. — 100 пр.
[2015-1574 А=09625]
УДК 336.71.012:339.7
86. Севрук, Ірина Миколаївна.
Маркетингові стратегії міжнародних роздрібних торговельних мереж в Україні [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Севрук
Ірина Миколаївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 24 с. : табл.
Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 100 пр.
[2015-1584 А=09602]
УДК 339.138:339.378](477)
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87. Власенко, Марина Олександрівна.
Трансформація фінансового сектору країн Європейського Союзу в умовах інституційної конвергенції
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар.
екон. відносини" / Власенко Марина Олександрївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015.
— 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр.
[2015-1609 А=10300]
УДК 339.924:061.1ЄС]:336.02
88. Гришина, Тетяна Володимирівна.
Соціальне залучення людей старшого віку: порівняльний аналіз українського та європейських
суспільств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц.
структури та соц. відносини" / Гришина Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —
Київ, 2015. — 22 с.
Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр.
[2015-1614 А=10288]
УДК 316.346.3-053.8/.9:316.66](477+4)
89. Іщенко, Олександр Анатолійович.
Філософська рефлексія феномену інтеграції іноземних студентів у інтернаціональне освітнє
середовище [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10
"Філософія освіти" / Іщенко Олександр Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. техн.
ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр.
[2015-1619 А=10180]
УДК 101:378.064.3-054.6
90. Лещенко, Катерина Андріївна.
Екологізація економічного розвитку Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Лещенко Катерина
Андріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 19 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр.
[2015-1630 А=10187]
УДК 339.92:061.1ЄС]:502.17
91. Навроцька, Наталія Анатоліївна.
Глобальні детермінанти трансформації інвестиційного процесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Навроцька Наталія
Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся
Гончара]. — Київ, 2015. — 32 с. : іл.
Бібліогр.: с. 25—29 (47 назв). — 100 пр.
[2015-1654 А=10373]
УДК 339.9:330.322
92. Поведа, Олександр Петрович.
Вплив внутрішньополітичних чинників на європейську та євроатлантичну інтеграцію Чеської Республіки
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми
міжнар. систем та глобал. розвитку" / Поведа Олександр Петрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія
Федьковича. — Чернівці, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр.
[2015-1657 А=10289]
УДК 327(437.3)
93. Маховка, Вікторія Михайлівна.
Формування системи антикризового управління туристичними підприємствами [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Маховка
Вікторія Михайлівна ; Європ. ун-т, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Київ, 2015. — 21 с.,
включ. обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 120 пр.
[2015-1709 А=10492]
УДК 005.59:338.48
94. Остапенко, Анна Костянтинівна.
Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з міжнародної економіки засобами
інноваційних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.]
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Остапенко Анна Костянтинівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана
Хмельницького. — Черкаси, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр.
[2015-1711 А=10368]
УДК 378.147:339.9
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95. Пахода, Сергій Сергійович.
Формування системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пахода Сергій
Сергійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр.
[2015-1713 А=10494]
УДК 364.35:368.032](477)
96. Дуда, Максим Олександрович.
Прогнозування розвитку національної економіки із застосуванням динамічної моделі "витрати—випуск"
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр.
нац. госп-вом" / Дуда Максим Олександрович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. —
Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр.
[2015-1726 А=11002]
УДК 330.34.02(477)
97. Фінін, Георгій Іванович.
Модернізація навчальних і виховних практик військової освіти у добу глобалізації [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Фінін Георгій Іванович ;
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2015 . — 36 с.
Бібліогр.: с. 26—33. — 100 пр.
[2015-1798 А=10978]
УДК 172:355.233
98. Василиха, Наталія Василівна.
Організаційно-економічні засади функціонування та розвитку ринку туристичних послуг [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац.
госп-вом" / Василиха Наталія Василівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. —
Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 120 пр.
[2015-1808 А=11774]
УДК 338.48.02
99. Гапон, Оксана Євгенівна.
Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Союзу
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право
соц. забезп." / Гапон Оксана Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. держ. ун-т
внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр.
[2015-1814 А=11782]
УДК 349.235(477:4)
100. Козлова, Анна Ігорівна.
Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон.
відносини" / Козлова Анна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 21 с., включ.
обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—19 (32 назви). — 100 пр.
[2015-1825 А=11793]
УДК 339.944:338.43](4)
101. Новицький, Володимир Володимирович.
Міжнародно-правовий вимір концепції сталого розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Новицький Володимир Володимирович ;
Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр.
[2015-1848 А=11787]
УДК 341.1/.8
102. Шевченко, Андрій Юрійович.
Правове регулювання банківського нагляду в Україні та державах — членах Європейського Союзу
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і
процес; фінанс. право; інформ. право" / Шевченко Андрій Юрійович ; Класич. приват. ун-т. —
Запоріжжя, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр.
[2015-1879 А=11820]
УДК 347.734(4)
103. Задніпряна, Мар'яна Юріївна.
Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права;
історія політ. і прав. учень" / Задніпряна Мар'яна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ,
2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр.
[2015-1904 А=11971]
УДК 340.11(477):061.1ЄС
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104. Таран, Євгеній Іванович.
Енергетична політика України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Таран Євгеній
Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"].
— Чернівці, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр.
[2015-2018 А=11963]
УДК 327.5/.8:620.9-049.5(477)
105. Фрасинюк, Тетяна Ігорівна.
Система адміністрування в глобальному ринку морської торгівлі та розвиток національного
торгівельного флоту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Фрасинюк Тетяна Ігорівна ; Нац. авіац. ун-т, [Одес. нац. мор. акад.].
— Київ, 2015. — 22 с. : іл.
Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр.
[2015-2027 А=12696]
УДК 656.611.2:339.165.4
106. Дегтярьова, Світлана Володимирівна.
Адміністративно-правові засади здійснення митного контролю в Україні [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ.
право" / Дегтярьова Світлана Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ , 2015. — 16 с.
Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр.
[2015-2050 А=13009]
УДК 342.95:656.073.5](477)
107. Донська, Анастасія Геннадіївна.
Політична концептуалізація Європи в сучасному науковому дискурсі [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Донська Анастасія
Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 17 с., включ. обкл.
Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр.
[2015-2051 А=13091]
УДК 327.3(4)
108. Кравчук, Ірина Вікторівна.
Теоретико-методологічні засади оцінювання державної політики в Україні [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кравчук Ірина
Вікторівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2015. — 36 с. : табл.
Бібліогр.: с. 28—33 (53 назви). — 100 пр.
[2015-2060 А=13185]
УДК 35.073.1:32](477)
109. Крук, Юлія Андріївна.
Захист права на здоров'я в Раді Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.
наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Крук Юлія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —
Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр.
[2015-2061 А=13197]
УДК 341.176(4):342.734
110. Палій, Катерина Сергіївна.
Автентичність національних культур в умовах глобалізаційних процесів [Текст] : (на прикладі укр.
культури) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос.
антропологія, філософія культури" / Палій Катерина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. —
Харків, 2015. — 17 с.
Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр.
[2015-2075 А=13182]
УДК 130.2:316.722(477)
111. Капрусь, Ольга Володимирівна.
Еволюція структури та діяльності Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) у контексті сучасних
глобалізаційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец.
23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Капрусь Ольга Володимирівна ;
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр.
[2015-2089 А=13609]
УДК 327:[338.48:061.2](100)
112. Співак, Інна Віталіївна.
Валютний механізм функціонування глобальної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Співак Інна Віталіївна ;
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 37 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 33—35 (29 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр.
[2015-2108 А=13199]
УДК 339.9:336.743
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113. Тертиченко, Таїсія Миколаївна.
Співвідношення загальноєвропейського законодавства та кримінального законодавства України про
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав.
право" / Тертиченко Таїсія Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Луган.
держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка МВС України]. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр.
[2015-2110 А=13189]
УДК 343.9.024:336.7](4:477)
114. Злидник, Юрій Романович.
Аксіологічні чинники модернізації соціально-економічного розвитку України [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Злидник Юрій
Романович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України"]. —
Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр.
[2015-2131 А=13859]
УДК 330.342.146-048.35(477)
115. Коваленко, Сергій Олександрович.
Кодифікація інституту відповідальності міжнародних організацій у міжнародному праві [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Коваленко Сергій
Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с.
Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр.
[2015-2134 А=13768]
УДК 341.217
116. Перішко, Ірина Володимирівна.
Професійна підготовка майбутніх маркетологів до діяльності у сфері туристичних послуг [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф.
освіти" / Перішко Ірина Володимирівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Дрогобиц. держ. пед.
ун-т ім. Івана Франка]. — Полтава, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр.
[2015-2146 А=13854]
УДК 378.147:338.48
117. Нестерович, Володимир Федорович.
Конституційно-правові засади впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів:
зарубіжний та український досвід [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук :
[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Нестерович Володимир Федорович ; М-во внутр.
справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Київ,
2015. — 40 с.
Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр.
[2015-2185 А=14048]
УДК 342.572(100+477)
118. Червінка, Ірина Миколаївна.
Механізми врегулювання етнополітичних конфліктів у діяльності міжнародних організацій [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар.
систем та глобал. розвитку" / Червінка Ірина Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича,
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр.
[2015-2195 А=13582]
УДК 327.7:323.1
119. Чорна, Наталія Миколаївна.
Історіографія українсько-польських взаємин 1990-х—2014 рр. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" /
Чорна Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2015. — 36 с.
Бібліогр.: с. 29—34 та в підрядк. прим. — 100 пр.
[2015-2196 А=14033]
УДК 930.1(477:438)"1990/2014"
120. Дубиківський, Станіслав Леонідович.
Економічна безпека держави в умовах розвитку інформаційного суспільства [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Дубиківський Станіслав Леонідович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2015. — 25 с., включ обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр.
[2015-2220 А=14476]
УДК 351.863:316.774](477)
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121. Калмикова, Олександра Сергіївна.
Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з ксенофобією і расизмом
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" /
Калмикова Олександра Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр.
[2015-2226 А=14282]
УДК 341.231.14:341.176(4)
122. Кульпінський, Сергій Віталійович.
Монетарне стимулювання інвестиційних процесів на фінансових ринках [Текст] : (механізми забезп. та
реалізації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і
кредит" / Кульпінський Сергій Віталійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. —
Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 30—33 (51 назва). — 100 пр.
[2015-2232 А=14459]
УДК 336.74:330.322
123. Піпченко, Наталія Олександрівна.
Міжнародна інтернет-комунікація як інструмент зовнішньополітичної діяльності [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал.
розвитку" / Піпченко Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 41 с.
Бібліогр.: с. 36—38. — 100 пр.
[2015-2257 А=14449]
УДК 327:[316.77:004.738.5
124. Диха, Марія Василівна.
Теоретико-методологічні засади формування стратегічних напрямів сталого соціально-економічного
розвитку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Диха Марія Василівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.", [Хмельниц. нац. ун-т].
— Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 33—38 (48 назв). — 100 пр.
[2015-2301 А=14660]
УДК 330.34.01(477)
125. Матвєєва, Станіслава Петрівна.
Принцип автономності тлумачення в сфері майнових і особистих немайнових відносин в рішеннях
Європейського суду з прав людини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук :
[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Матвєєва
Станіслава Петрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2015. — 22 с.
Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр.
[2015-2318 А=14490]
УДК 347.121.2:341.645(4)
126. Хмелярчук, Марія Ігорівна.
Кредитний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку України [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Хмелярчук Марія
Ігорівна ; Ун-т банк. справи Нац. банку України. — Київ, 2015. — 40 с. : іл.
Бібліогр.: с. 31—37 (45 назв). — 100 пр.
[2015-2354 А=14521]
УДК 336.77:330.3(477)
127. Чайка, Ірина Юріївна.
Інформаційна єдність світової спільноти: теоретико-методологічний аналіз [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Чайка
Ірина Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. —
Київ, 2015. — 36 с.
Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 100 пр.
[2015-2356 А=14655]
УДК 316.325:004
128. Бобрижна, Ганна Вікторівна.
Удосконалення механізмів реалізації державної митної політики в Україні [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бобрижна
Ганна Вікторівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Акад. мит. служби України]. — Миколаїв,
2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр.
[2015-2370 А=14879]
УДК 351.713(477)
129. Герасименко, Ірина Миколаївна.
Маркетингове забезпечення діяльності авіакомпанії на ринку агроавіаційних послуг [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" /
Герасименко Ірина Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2015. — 23 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр.
[2015-2376 А=14869]
УДК 656.7.076:631.15
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130. Добрянський, Олег Іванович.
Організаційно-економічний механізм управління безпекою водних ресурсів України [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" /
Добрянський Олег Іванович ; Львів. держ. фінанс. акад., [Держ. установа "Ін-т економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України"]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр.
[2015-2379 А=14873]
УДК 330.15:351.79](477)
131. Абрамітова, Дар'я Ростиславівна.
Науково-методичні засади оцінювання розвитку вітчизняного ринку страхування міжнародного туризму
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і
кредит" / Абрамітова Дар'я Ростиславівна ; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац.
банку України". — Суми, 2015. — 22 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр.
[2015-2441 А=15015]
УДК 368.9(477):338.48(100)
132. Дудник, Олексій Сергійович.
Підвищення ефективності організації міжнародних вантажних перевезень [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Дудник Олексій
Сергійович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр.
[2015-2465 А=15016]
УДК 656.073.7-027.543
133. Єщенко, Євгенія Олегівна.
Мережеві спільноти як інститут глобальної господарської системи [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Єщенко Євгенія
Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 17 с. : іл.
Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр.
[2015-2467 А=15009]
УДК 339.9:[316.772.3:004.738.5
134. Савчук, Наталія Володимирівна.
Бюджетні пріоритети демократичного суспільства: світова теорія і практика [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Савчук Наталія
Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 32 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 26—30 (44 назви). — 100 пр.
[2015-2514 А=15018]
УДК 336.14:321.7
135. Третяк, Вікторія Павлівна.
Розвиток соціальної інфраструктури України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Третяк Вікторія
Павлівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2015. — 35 с. :
іл., табл.
Бібліогр.: с. 28—33 (43 назви). — 100 пр.
[2015-2546 А=15340]
УДК 338.49:316](477)
136. Біда, Маріанна Богданівна.
Механізми впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання держав [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Біда
Маріанна Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : табл.
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр.
[2015-2568 А=15291]
УДК 339.5:338.1.014-026.23
137. Гільперт, Наталія Миколаївна.
Організаційно-економічні основи реалізації механізмів Кіотського протоколу [Текст] : (на прикладі ліс.
екосистем Центр. Полісся України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.
08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Гільперт Наталія
Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Нац. ун-т
біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр.
[2015-2586 А=17334]
УДК 330.15:630*18](477.41/.42)
138. Забокрицький, Ігор Ігорович.
Міжнародно-правові акти як джерела конституційного права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Забокрицький Ігор
Ігорович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2015. — 18 с.
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр.
[2015-2604 А=15807]
УДК 342.4:340.147
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139. Заріцька, Валентина Миколаївна.
Формування системи освіти в контексті інноваційного розвитку економіки України [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Заріцька
Валентина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся
Гончара]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр.
[2015-2607 А=17342]
УДК 330.341.1:37.014.5](477)
140. Литовченко, Владлена Володимирівна.
Роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної спадщини в Україні (1954—2010 рр.) [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Литовченко
Владлена Володимирівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Дипломат. акад. України при М-ві
закордон. справ України]. — Миколаїв, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр.
[2015-2626 А=15767]
УДК 930.85(477):061.1(100)] "1954/2010"
141. Онищенко, Юрій Миколайович.
Державні механізми запобігання і протидії кіберзлочинності в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Онищенко
Юрій Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. —
Харків, 2015. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр.
[2015-2639 А=16134]
УДК 351:[343.3/.7:004
142. Сіцінський, Назарій Анатолійович.
Механізми державного управління у сфері договірно-правового оформлення державного кордону
України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02
"Механізми держ. упр." / Сіцінський Назарій Анатолійович ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2015. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр.
[2015-2654 А=15765]
УДК 351.746.1(477)
143. Солодковська, Ганна Володимирівна.
Модернізація торгових політик країн в умовах глобальної економічної лібералізації [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" /
Солодковська Ганна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ,
2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр.
[2015-2659 А=17417]
УДК 339.54-048.35(100)
144. Бєсєдіна, Антоніна Анатоліївна.
Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю у країнах
Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг.
педагогіка та історія педагогіки" / Бєсєдіна Антоніна Анатоліївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2015. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр.
[2015-2693 А=15909]
УДК 37.018.5:614](4-11)
145. Волкова, Дарія Євгенівна.
Конституційне законодавство України про громадські організації: стан та перспективи гармонізації з
європейськими стандартами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.
12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Волкова Дарія Євгенівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". —
Одеса, 2015. — 23 с.
Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр.
[2015-2714 А=16874]
УДК 342.728(477)
146. Йохна, Микола Антонович.
Інституційне і ресурсне забезпечення міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.
підприємствами" / Йохна Микола Антонович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 40 с. : іл.
Бібліогр.: с. 31—37 (53 назви). — 100 пр.
[2015-2749 А=15286]
УДК 658.821:62
147. Качур, Оксана Вікторівна.
Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Качур Оксана
Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 22 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр.
[2015-2756 А=17483]
УДК 911.3:338.432](100+477)
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148. Мінакова, Світлана Михайлівна.
Стратегічні орієнтири розвитку логістичних транспортних систем України в умовах глобалізації [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац.
госп-вом" / Мінакова Світлана Михайлівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Нац. ун-т
кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2015. — 37 с., включ. обкл. :
іл., табл.
Бібліогр.: с. 30—34 (35 назв). — 120 пр.
[2015-2794 А=16390]
УДК 656.07:005.932](477)
149. Процун, Наталя Михайлівна.
Вплив міжнародного фінансового капіталу на інноваційний розвиток країн з ринками, що формуються
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар.
екон. відносини" / Процун Наталя Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. —
21 с. : іл.
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва) та в тексті. — 100 пр.
[2015-2824 А=16969]
УДК 339.92:330.341.1
150. Прушківська, Емілія Василівна.
Секторальна структура економіки в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Прушківська Емілія
Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 43 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 31—39 (71 назва) та в тексті. — 100 пр.
[2015-2825 А=16979]
УДК 330.341.42
151. Фалько, Єліна Артурівна.
Розвиток інформатизації міжнародного туристичного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" /
Фалько Єліна Артурівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара].
— Львів, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр.
[2015-2861 А=16966]
УДК 339.9:338.48
152. Аманмирадов, Нурберди.
Ідеологічні засади міжнародних відносин в умовах сучасних глобальних викликів [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" /
Аманмирадов Нурберди ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр.
[2015-2884 А=15914]
УДК 327:316.75
153. Вишневська, Ева.
Професійна підготовка вчителів у Польщі на тлі європейського інтеграційного процесу [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" /
Вишневська Ева ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла
Тичини]. — Черкаси, 2015. — 40 с.
Бібліогр.: с. 34—37 (38 назв). — 100 пр.
[2015-2905 А=15571]
УДК 378.011.3-051(438)
154. Палагнюк, Юліана Вікторівна.
Механізми формування та реалізації державної євроінтеграційної політики України [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Палагнюк
Юліана Вікторівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 36 с. : іл.
Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 100 пр.
[2015-3008 А=16232]
УДК 351.07(477):061.1ЄС
155. Пустовіт, Юлія Юріївна.
Принципи бюджетного права України в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" /
Пустовіт Юлія Юріївна ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2015. — 18 с.
Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр.
[2015-3026 А=17820]
УДК 347.73:336.14](477)
156. Савелова, Марія Олександрівна.
Вплив культурної політики ФРН на процеси культурної інтеграції держав-членів ЄС (1990—2008 рр.)
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" /
Савелова Марія Олександрівна ; Приват. акціонер. т-во "ВНЗ Київ. славіст. ун-т". — Київ, 2015. — 23 с .
Бібліогр.: с. 20. — 100 пр.
[2015-3032 А=17832]
УДК 94:303.446.2](430:(4-6ЄС))"1990/2008"
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157. Трякіна, Ольга Олександрівна.
Підготовка магістрів в галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика
проф. освіти" / Трякіна Ольга Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда
Нобеля]. — Запоріжжя, 2015. — 20 с. : табл.
Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр.
[2015-3058 А=16055]
УДК 378.22:339.543
158. Фурдичко, Орест Іванович.
Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Фурдичко
Орест Іванович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Ін-т агроекології і природокористування Нац.
акад. аграр. наук України]. — Дніпропетровськ, 2015. — 48 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 35—45 (104 назви). — 100 пр.
[2015-3059 А=15918]
УДК 631.95(477)
159. Шевченко, Тетяна Петрівна.
Корпоративна соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі в контексті глобального економічного
розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во
і міжнар. екон. відносини" / Шевченко Тетяна Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків,
2015. — 23 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—20 (30 назв). — 100 пр.
[2015-3070 А=15755]
УДК 339.9:005.35
160. Бутирський, Андрій Анатолійович.
Вирішення господарських спорів в Україні та країнах Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец.12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Бутирський Андрій
Анатолійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2015. — 36 с.
Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). — 150 пр.
[2015-3096 А=17872]
УДК 346.9(477+(4-11))
161. Звєрєв, Євген Олександрович.
Тлумачення міжнародних договорів національними судами: європейський досвід та українська практика
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія
держави і права; історія політ. і прав. учень" / Звєрєв Євген Олександрович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян.
акад.". — Київ, 2015. — 16 с.
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр.
[2015-4213 А=25967]
УДК 341.24:347.99](4)
162. Гнатюк, Ярослав Ігорович.
Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон.
економіка" / Гнатюк Ярослав Ігорович ; Акад. муніцип. упр., [Укр. акад. друкарства]. — Київ, 2015. —
20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр.
[2015-3110 А=17981]
УДК 332.122:339.137.2](1-04)
163. Коруц, Уляна Зіновіївна.
Міжнародно-правовий захист права на справедливий судовий розгляд в практиці Європейського суду з
прав людини та правозастосовна практика України [Текст] : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Коруц Уляна Зіновіївна ; Ін-т законодавства
Верховної Ради України, [Київ. ун-т права НАН України]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл.
Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр.
[2015-3152 А=18030]
УДК 341.645:341.14](4+477)
164. Зубарева, Антоніна Євгенівна.
Міжнародно-правовий статус Комітету ООН з прав людини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Зубарева Антоніна Євгенівна ; Нац. ун-т
"Одес. юрид. акад.", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр.
[2015-4215 А=28340]
УДК 341.123:342.7
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165. Кравченко, Єлизавета Олександрівна.
Управління державним боргом України з використанням інструментів фондового ринку [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" /
Кравченко Єлизавета Олександрівна ; Нац. банк України, Держ ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку
України". — Суми, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр.
[2015-3156 А=18023]
УДК 336.276:336.76](477)
166. Мурза, Костянтин Георгійович.
Сепаратизм в контексті дезінтеграції держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мурза Костянтин Георгійович ; Маріупол. держ.
ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр.
[2015-3180 А=16035]
УДК 323.173:327.5
167. Скорик, Адріана Ярославівна.
Мистецтво телекомунікації в глобальному просторі медіакультури. Український дискурс [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія
культури" / Скорик Адріана Ярославівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2015. — 37 с., включ. обкл.
Бібліогр.: с. 33—35 (27 назв). — 100 пр.
[2015-3203 А=16028]
УДК 791.01:008](=161.2)
168. Барщевський, Євген Ігорович.
Еволюція АСЕАН в контексті глобалізаційних викликів ХХІ століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" /
Барщевський Євген Ігорович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 20 с. : табл.
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр.
[2015-3244 А=18131]
УДК 327.7(5-12)"20"
169. Бордакова, Олена Михайлівна.
Розвиток професійної орієнтації учнівської молоді в Республіці Польща в умовах європейської інтеграції
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та
історія педагогіки" / Бордакова Олена Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти
дорослих. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл.
Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр.
[2015-3257 А=18471]
УДК 373.5.017:331.548](438)
170. Кіян, Олена Вікторівна.
Адміністративно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ.
право" / Кіян Олена Вікторівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2015. — 16 с.
Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр.
[2015-3301 А=18528]
УДК 342.951:339.564
171. Кощук, Тетяна Василівна.
Податкова політика в контексті стратегії інтеграції України до ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кощук Тетяна Василівна ;
М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2015. — 21 с., включ.
обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—19 (34 назви). — 150 пр.
[2015-3309 А=18479]
УДК 336.22:339.92](477)
172. Мухін, Євген Олександрович.
Інтеграція Словацької Республіки до Європейського союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мухін Євген Олександрович ; Харків. нац. ун-т
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр.
[2015-3342 А=18123]
УДК 94:327](437.6):061.1ЄС
173. Потильчак, Олександр Іванович.
Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції
України й окремих держав Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук :
[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Потильчак Олександр Іванович ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с.
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр.
[2015-3353 А=18306]
УДК 347.98.05(477+4)
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174. Аббакумова, Дарина В'ячеславівна.
Комітет Міністрів Ради Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук :
[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Аббакумова Дарина В'ячеславівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава
Мудрого. — Харків, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр.
[2015-3401 А=18690]
УДК 341.176:354.075.2](4)
175. Мойсей, Валентина Іванівна.
Зовнішні економічні ефекти міжнародної міграції робочої сили [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мойсей Валентина
Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. авіац. ун-т]. — Львів, 2015. — 19 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр.
[2015-3529 А=18701]
УДК 331.556.4
176. Соляннік, Катерина Володимирівна.
Забезпечення розвитку транзитного потенціалу транспортної системи України на євразійському
просторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та
упр. нац. госп-вом" / Соляннік Катерина Володимирівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Дніпропетров.
нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Харків, 2015. — 23 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр.
[2015-3583 А=18416]
УДК 338.45:656](477)
177. Стрижиченко, Костянтин Анатолійович.
Механізм регулювання фінансового ринку України в умовах нової світової економіки [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Стрижиченко
Костянтин Анатолійович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2015. — 40 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр.
[2015-3589 А=18625]
УДК 336.76.025.12(477)
178. Тирусь, Богдан Юрійович.
Механізми державного управління процесами модернізації економіки України в умовах глобалізації
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми
держ. упр." / Тирусь Богдан Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон.
ін-т держ. упр. — Львів, 2015. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр.
[2015-3591 А=18628]
УДК 351.85-048.35(477)
179. Волочко, Анна Сергіївна.
Регулювання ринку праці України в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступення канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" /
Волочко Анна Сергіївна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т]. — Кіровоград, 2015. — 20 с. : іл.,
табл.
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр.
[2015-3618 А=19182]
УДК 331.5.025.12(477)
180. Кальченко, Сергій Віталійович.
Адаптація адміністративного процесуального законодавства України, що регулює порядок вирішення
справ про виборчі спори, до європейських стандартів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кальченко
Сергій Віталійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. —
Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр.
[2015-3648 А=19516]
УДК 342.842(477:4)
181. Фурманець, Катерина Леонідівна.
Зовнішній державний борг України в умовах глобальної трансформації [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" /
Фурманець Катерина Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. держ. ун-т фінансів та
міжнар. торгівлі]. — Київ, 2015. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв) та в тексті. — 100 пр.
[2015-3742 А=18889]
УДК 336.273.3(477)
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182. Насіров, Роман Михайлович.
Правове регулювання корпоративного податку в Європейському Союзі в контексті гармонізації
законодавства України з правом ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук :
[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Насіров Роман Михайлович ; Ін-т законодавства Верховної Ради
України. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр.
[2015-3839 А=19861]
УДК 341.23(477:4)
183. Панасюк, Сергій Анатолійович.
Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування та актуальні проблеми їх імплементації в
законодавство України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.
12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Панасюк Сергій Анатолійович ; Маріупол. держ. ун-т. —
Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр.
[2015-3844 А=19855]
УДК 341.24:352](4:477)
184. Пасечник, Олена Владиславівна.
Інтеграційно-правове регулювання обігу лікарських засобів у Європейському Союзі [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Пасечник Олена
Владиславівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр.
[2015-3845 А=18862]
УДК 341.1:061.1ЄС]:614.35
185. Пістракевич, Олена Володимирівна.
Інституційна система Європейського Союзу: становлення та розвиток в умовах розширення [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ.
упр." / Пістракевич Олена Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. акад. держ.
упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2015. — 19 с. : іл.
Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр.
[2015-3850 А=19957]
УДК 351.88:061.1ЄС
186. Рябошапченко, Анастасія Олександрівна.
Правове забезпечення економічної інтеграції Австрійської Республіки до Європейського Союзу [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" /
Рябошапченко Анастасія Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр.
[2015-3861 А=18863]
УДК 341.171(436):061.1ЄС
187. Уварова, Ірина Сергіївна.
Особливості розвитку процесів міжнародної міграції в Україні у контексті її євроінтеграційних
спрямувань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ.
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Уварова Ірина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. —
Харків, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр.
[2015-3875 А=18865]
УДК 331.556.4(477)
188. Шевченко, Юлія Олександрівна.
Регулювання розвитку сфери послуг у національній економіці в умовах глобалізації [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" /
Шевченко Юлія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Держ. ВНЗ
"Запоріз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2015. — 22 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—20 (28 назв). — 100 пр.
[2015-3899 А=19955]
УДК 336.46.053(477)
189. Алмохаммед Мутана Аббас Абд Алказим.
Взаємодія конституційного та міжнародного права в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" /
Алмохаммед Мутана Аббас Абд Алказим ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр.
[2015-3923 А=20115]
УДК 342.4
190. Гарбазей, Дмитро Олександрович.
Міжнародно-правові основи боротьби з корупцією [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Гарбазей Дмитро Олександрович ; Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2015. — 22 с.
Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр.
[2015-3935 А=18892]
УДК 341.48:343.35
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191. Кір'яков, Денис Ігорович.
Управління процесом міжнародних злиттів та поглинань у глобальному бізнесі [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" /
Кір'яков Денис Ігорович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 20 с. :
іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр.
[2015-3949 А=20020]
УДК 339.9:334.758
192. Лозо, Олена Вячеславівна.
Правове регулювання охорони ландшафтів в Україні та Європейському Союзі: порівняльний аналіз
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право;
аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Лозо Олена Вячеславівна ; Нац. юрид. ун-т
ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 19 с.
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр.
[2015-3959 А=20043]
УДК 349.6.05:502.211](477+(4-6ЄС))
193. Новак, Олександр Миколайович.
Конституційно-правові засади формування органів місцевого самоврядування в країнах Європи:
порівняльно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.]
12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Новак Олександр Миколайович ; Нац. юрид. ун-т ім.
Ярослава Мудрого. — Харків, 2015. — 18 с.
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр.
[2015-3970 А=20042]
УДК 342.553(4)
194. Вовк, Марта Сергіївна.
Екологічна компонента міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Вовк
Марта Сергіївна ; Маріупол. держ. ун-т, [ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури"]. —
Маріуполь (Донец. обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр.
[2015-4045 А=20974]
УДК 339.923(4-6ЄС)
195. Шишацький, Андрій Володимирович.
Формування міжнародної конкурентоспроможності територій в умовах глобальної регіоналізації [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон.
відносини" / Шишацький Андрій Володимирович ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). — Вінниця, 2015. —
20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр.
[2015-4119 А=21995]
УДК 339.9(100-32)
196. Зьолка, Валентин Леонідович.
Концепція охорони національних інтересів України у прикордонній сфері [Текст] : (адмін.-прав. аспект) :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес;
фінанс. право; інформ. право" / Зьолка Валентин Леонідович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад.
внутр. справ, [Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ.
прикордон. служба України]. — Київ, 2015. — 40 с.
Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 100 пр.
[2015-4136 А=24095]
УДК 342.95:351.746.1](477)
197. Пугачов, Володимир Миколайович.
Економічний механізм забезпечення продовольчої безпеки в умовах міжнародної інтеграції України
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр.
нац. госп-вом" / Пугачов Володимир Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. наук. центр
"Ін-т аграр. економіки" Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 110 пр.
[2015-4146 А=24347]
УДК 338.439:339.92] (477)
198. Хан, Євген Вікторович.
Реформування системи вищої освіти Російської Федерації в рамках участі у Болонському процесі
(2003—2010 роки) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02
"Всесвіт. історія" / Хан Євген Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 19 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр.
[2015-4155 А=25145]
УДК 378.014.3(470+571)"2003/2010"
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199. Білоган, Ольга Ігорівна.
Оптимізація структури зовнішньої торгівлі країн Центральної та Східної Європи [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" /
Білоган Ольга Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр.
[2015-4163 А=25590]
УДК 339.5.02(4-191.2+4-11)
200. Замкова, Наталія Леонідівна.
Полімовність в Україні в контексті глобалізації Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Замкова Наталія Леонідівна ;
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти . — Київ, 2015. — 36 с.
Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — 100 пр.
[2015-4171 А=25901]
УДК 130.2:[316.74:81'246.3
201. Вихренко, Катерина Петрівна.
Міжнародно-правове регулювання праці в рибальському секторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Вихренко Катерина Петрівна ; Нац. ун-т
"Одес. юрид. акад.", [Одес. нац. мор. акад.]. — Одеса, 2015. — 19 с.
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр.
[2015-4248 А=28338]
УДК 341.2:349.2]:639.2
202. Денисенко, Сергій Іванович.
Міжнародно-правові стандарти спрощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної
торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар.
право" / Денисенко Сергій Іванович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар.
торгівлі]. — Одеса, 2015. — 21 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр.
[2015-4250 А=28337]
УДК 341.232.3:339.543
203. Музика, Ярослав Іванович.
Правовий статус Всесвітньої Митної Організації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Музика Ярослав Іванович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.",
[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр.
[2015-4270 А=28339]
УДК 341.16:339.543](100)
204. Попко, Євген Вікторович.
Юридична природа актів Ради Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.
наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Попко Євген Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. —
Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр.
[2015-4310 А=28838]
УДК 341.176(4)
205. Карпенко, Наталія Володимирівна.
Геополітичні аспекти іміджевого позиціонування України [Текст] : автореф. дис на здобуття наук.
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 21.03.03 "Геополітика" / Карпенко Наталія Володимирівна ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 22 с.
Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр.
[2015-4335 А=27671]
УДК 327(477)
206. Курунова, Юлія Олександрівна.
Міжнародна міграція робочої сили як чинник економічного розвитку країн [Текст] : (на прикладі міграц.
потоків між ЄС і Україною) : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Курунова Юлія Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана
Франка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр.
[2015-4339 А=27640]
УДК 331.556.4
207. Цапко-Піддубна, Ольга Іванівна.
Механізми досягнення енергоефективності економіки країн Центральної та Східної Європи в умовах
європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Цапко-Піддубна Ольга Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана
Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр.
[2015-4357 А=27639]
УДК 338.45:620.9](4-191.2+4-11)
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208. Оврамець, Михайло Анатолійович.
Чинники імміграції в політиці Європейського Союзу на початку ХХІ ст. [Текст] : (концептуал. та праксеол.
виміри) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми
міжнар. систем та глобал. розвитку" / Оврамець Михайло Анатолійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра
Могили, [Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України"]. — Миколаїв, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр.
[2015-4479 А=26258]
УДК 327.7:061.1ЄС]:314.151
209. Богородецька, Ольга Іванівна.
Співробітництво між містами-побратимами України і Польщі у контексті європейської інтеграції [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар.
систем та глобал. розвитку" / Богородецька Ольга Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича,
[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр.
[2015-4529 А=27786]
УДК 327.36(477-21+438-21)
210. Боднарчук, Олег Васильович.
Політичні комунікації в контексті євроінтеграційного курсу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Боднарчук Олег Васильович ;
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. —
Чернівці, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр.
[2015-4530 А=28026]
УДК 327:316.77](477:4)
211. Кльов, Марина Василівна.
Економізм і комерціалізація як глобалізаційні тенденції вищої освіти в сучасній Україні [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кльов
Марина Василівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр.
[2015-4566 А=26631]
УДК 316.74:378.014.54](477)
212. Пугачевська, Катерина Сергіївна.
Регулювання імпорту товарів в Україні за умов членства в СОТ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пугачевська Катерина
Сергіївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2015. — 24 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 19—22 (26 назв). — 100 пр.
[2015-4607 А=27987]
УДК 339.562.025.12(477):339.52СОТ
213. Заскалєта, Світлана Григорівна.
Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф.
освіти" / Заскалєта Світлана Григорівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Миколаїв.
нац. аграр. ун-т]. — Вінниця, 2015. — 40 с.
Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 100 пр.
[2015-4675 А=27501]
УДК 378.147:63](4-6ЄС)
214. Маковський, Сергій Олегович.
"Європейська регіоналізація" як елемент розбудови системи багаторівневого управління в ЄС [Текст ] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар.
систем та глобал. розвитку" / Маковський Сергій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ,
2015. — 22 с.
Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр.
[2015-4709 А=27149]
УДК 327.7:061.1ЄС
215. Віхрова, Вікторія Станіславівна.
Адміністративна відповідальність фізичних та юридичних осіб країн Європейського Союзу в Україні
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і
процес; фінанс. право; інформ. право" / Віхрова Вікторія Станіславівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку
людини "Україна", [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, МВС України]. — Київ, 2015. — 16 с.
Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр.
[2015-4774 А=28168]
УДК 342.922(477)
216. Карапетян, Аліна Овіківна.
Вдосконалення механізмів управління системою вищої освіти України в умовах Болонського процесу
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми
держ. упр." / Карапетян Аліна Овіківна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон.
ін-т держ. упр., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Харків, 2015. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр.
[2015-4799 А=29352]
УДК 351.851:378.014.5](477)
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217. Мельничук, Ольга Федорівна.
Конституційно-правове забезпечення права на освіту в Україні в контексті європейського досвіду
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право;
муніцип. право" / Мельничук Ольга Федорівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького.
— Київ, 2015. — 40 с.
Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр.
[2015-4831 А=29585]
УДК 342.733(477:4)
218. Мороз, Оксана Миколаївна.
Правові форми взаємовідносин держави і громадських об'єднань в Україні в епоху глобалізації [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і
права; історія політ. і прав. учень" / Мороз Оксана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад.
внутр. справ, [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр.
[2015-4834 А=27806]
УДК 340.111.5:[35.07:061.2]](477)
219. Скопненко, Юлія Григорівна.
Конституційно-правовий статус столиці України та столиць європейських держав: порівняльний аналіз
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право;
муніцип. право" / Скопненко Юлія Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. —
Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр.
[2015-4852 А=27807]
УДК 342.553.05(477-25)
220. Стопченко, Максим Іванович.
Конституційно-правовий статус голови парламенту в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право;
муніцип. право" / Стопченко Максим Іванович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. —
Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр.
[2015-4859 А=27804]
УДК 342.543.05(477+(1-87))
221. Бакуліна, Оксана Сергіївна.
Мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах реалізації євроінтеграційних
пріоритетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04
"Економіка та упр. підприємствами" / Бакуліна Оксана Сергіївна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. —
Житомир, 2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр.
[2015-4883 А=29856]
УДК 005.95/.96:631.15
222. Бричко, Аліна Михайлівна.
Економічні засади адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" /
Бричко Аліна Михайлівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків,
2015. — 20 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 14—18 (37 назв). — 100 пр.
[2015-4890 А=26725]
УДК 631.15:339.9
223. Гончар, Ольга Іванівна.
Управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гончар Ольга Іванівна ;
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 40 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 30—36 (54 назви). — 100 пр.
[2015-4903 А=27197]
УДК 005.336:339.9(4)
224. Месхія, Олександр Нодарович.
Міжнародно-правові механізми реалізації принципу міжнародного співробітництва в сучасному
міжнародному праві [Текст ] : (на прикладі співробітництва України та Грузії) : автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Месхія Олександр Нодарович ; Ін-т
законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр.
[2015-4955 А=26710]
УДК 341.23
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225. Мудрієвська, Ірина Ігорівна.
Становлення і розвиток співробітництва України з країнами Вишеградської групи (1991—2013 рр.)
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" /
Мудрієвська Ірина Ігорівна ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Держ. установа
"Ін-т всесвіт. історії НАН України"]. — Київ, 2015. — 18 с.
Бібліогр.: с. 14—15. — 120 пр.
[2015-4957 А=26713]
УДК 94:341.232](477:4-11)"1991/2013"
226. Смирнова, Ксенія Володимирівна.
Правовий порядок конкуренції в Європейському Союзі [Текст] : (новітні тенденції розвитку) : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Смирнова Ксенія
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 40 с.
Бібліогр.: с. 32—38. — 100 пр.
[2015-4979 А=29337]
УДК 341.6:061.1ЄС]:346.545/.546
227. Сорока, Олена Олександрівна.
Реалізація практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві України [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та
кримінологія; кримін.-виконав. право" / Сорока Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. — Київ, 2015. — 18 с.
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр.
[2015-4980 А=27205]
УДК 343(477):[341.645(4):341.231.14
228. Васюк, Тетяна Валеріївна.
Організаційно-економічні механізми активізації зовнішньоекономічної діяльності національного
підприємства на європейському ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Васюк Тетяна Валеріївна ; Поділ. держ.
аграр.-техн. ун-т, [Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. —
Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2015. — 22 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 170 пр.
[2015-5013 А=28649]
УДК 339.562/.564:339.137.2](4)
229. Конопляник, Олег Сергійович.
Адміністративно-правове регулювання охорони дипломатичних представництв іноземних держав в
Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін.
право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Конопляник Олег Сергійович ; Ген. прокуратура України,
Нац. акад. прокуратури України, [Нац. акад. внутр. справ]. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр.
[2015-5050 А=29054]
УДК 342.951:341.71](477)
230. Мантур-Чубата, Олена Сергіївна.
Організаційно-економічний механізм управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності
підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04
"Економіка та упр. підприємствами" / Мантур-Чубата Олена Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. —
Хмельницький, 2015. — 19 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр.
[2015-5182 А=30007]
УДК 005.334:339.9
231. Саленко, Ольга Василівна.
Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій;
прокуратура та адвокатура" / Саленко Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ,
2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр.
[2015-5213 А=27683]
УДК 347.9.047:006.032](477)
232. Серкевич, Ірина Ростиславівна.
Кримінологічні детермінанти та кримінально-правова протидія тероризму [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.виконав. право" / Серкевич Ірина Ростиславівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр.
справ. — Львів, 2015. — 19 с.
Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр.
[2015-5214 А=28289]
УДК 343.9:343.326
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233. Хаустова, Вікторія Євгенівна.
Промислова політика в Україні в умовах інтеграції та глобалізації економіки [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Хаустова
Вікторія Євгенівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Н.-д. центр індустр. проблем розвитку]. —
Київ, 2015. — 40 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 27—37 (73 назви). — 100 пр.
[2015-5231 А=28300]
УДК 338.45.02:339.9](477)
234. Кравченко, Євген Вікторович.
Транскордонне співробітництво машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кравченко Євген
Вікторович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2015. — 24 с. : іл.
Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр.
[2015-5307 А=30654]
УДК 339.94:621
235. Круглашова, Вероніка Дмитрівна.
Міжнародне спостереження за виборами на пострадянському просторі (Україна, Російська Федерація,
Республіка Білорусь) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04
"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Круглашова Вероніка Дмитрівна ; Чернівец. нац.
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2015. — 19 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр.
[2015-5309 А=30678]
УДК 327:324(477+470+476)
236. Білоглазова, Надія Олегівна.
Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць Європейського Союзу [Текст] :
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес;
фінанс. право; інформ. право" / Білоглазова Надія Олегівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини
"Україна". — Київ, 2015. — 16 с.
Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр.
[2015-5367 А=32421]
УДК 342.951:336.71](4-69ЄС)
237. Остапюк, Альона Олександрівна.
Геоекономічні інтереси в системі глобального управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Остапюк Альона
Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2015. — 18 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр.
[2015-5417 А=33301]
УДК 339.982
238. Кравчик, Марта Богданівна.
Реформування судової системи як важлива складова європейської інтеграції України [Текст] : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Кравчик Марта Богданівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17. — 100 пр.
[2015-5496 А=31810]
УДК 347.97/.99(477)
239. Лабунська, Анжеліка Вікторівна.
Правовий статус Міжнародного валютного фонду та співробітництво з Україною [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Лабунська Анжеліка
Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр.
[2015-5499 А=34817]
УДК 341.232.2:336.76](100:477)
240. Конєв, Сергій Іванович.
Механізми забезпечення експортно-імпортної діяльності підприємств за умов членства України в СОТ
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.
підприємствами" / Конєв Сергій Іванович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2015. — 21 с., включ.
обкл. : іл.
Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр.
[2015-5610 А=34985]
УДК 658.5(477):[339.54:061.1(100)
241. Лисак, Ольга Борисівна.
Педагогічні умови формування європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика
проф. освіти" / Лисак Ольга Борисівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія
Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2015. — 20 с. : іл.
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр.
[2015-5622 А=34134]
УДК 378.147:33
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242. Приходько, Ірина Валеріївна.
Політико-економічні бар'єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" /
Приходько Ірина Валеріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2015. — 20 с. : табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр.
[2015-5648 А=31261]
УДК 339.923(477):061.1ЄС
243. Стрільчук, Віталій Васильович.
Україна — Польща: транскордонне співробітництво в культурній сфері (90-ті роки ХХ — початок ХХІ століття) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
/ Стрільчук Віталій Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т
ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2015. — 19 с.
Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 130 пр.
[2015-5657 А=34434]
УДК 94:304.4](477+438)"19/20"
244. Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна.
Правові механізми Ради Європи у сфері захисту дітей від насильства [Текст] : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Шевченко-Бітенська Олена
Валентинівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр.
[2015-5674 А=34976]
УДК 341.176(4):341.231.14-053.2
245. Жмудська, Ірина Борисівна.
Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр.
нац. госп-вом" / Жмудська Ірина Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2015. — 20 с. :
іл., табл.
Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви) та в тексті. — 100 пр.
[2015-5707 А=31114]
УДК 339.54:334.78](477)
246. Кирилов, Юрій Євгенович.
Конкурентоспроможний розвиток аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації: теорія,
методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кирилов Юрій Євгенович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Держ. ВНЗ
"Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Миколаїв, 2015. — 44 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 33—41 (69 назв). — 100 пр.
[2015-5718 А=35273]
УДК 338.43:339.9](477)
247. Батура, Сергій Васильович.
Теоретико-правові засади виборчих систем України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий
аналіз [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Батура Сергій Васильович ; Відкритий міжнар. ун-т
розвитку людини "Україна", [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Київ, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр.
[2015-5807 А=35065]
УДК 340.15:342.8].05(477+(4-69ЄС))
248. Бурма, Сергій Костянтинович.
Міжнародно-правова характеристика інституту дружнього врегулювання в Європейському суді з прав
людини [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар.
право" / Бурма Сергій Костянтинович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр.
[2015-5815 А=35060]
УДК 341.64:341.231.14](4)
249. Готра, Вікторія Вікторівна.
Формування державних пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку АПК України в
умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Готра Вікторія Вікторівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2015. —
40 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 33—37 (34 назви). — 1 40 пр.
[2015-5824 А=31199]
УДК 338.432:330.3](477)
250. Грушко, Мальвіна Валеріївна.
Становлення та специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Грушко Мальвіна
Валеріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2015. — 20 с.
Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр.
[2015-5826 А=35061]
УДК 341.341-052
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251. Давиденко, Ганна Віталіївна.
Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн
Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Давиденко Ганна Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т
вищ. освіти, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2015. — 40 с. : іл.
Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр.
[2015-5828 А=34902]
УДК 378.4:376.091](4)
252. Д'яченко, Юрій Юрійович.
Розвиток персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Д'яченко Юрій
Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2015. — 38 с. : іл.
Бібліогр.: с. 30—35 (40 назв). — 100 пр.
[2015-5832 А=35044]
УДК 334.716:331.108.4
253. Маханьова, Юлія Миколаївна.
Розвиток зовнішньої торгівлі продукцією агропромислового комплексу України в умовах сучасних
інтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02
"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Маханьова Юлія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 22 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр.
[2015-5862 А=35077]
УДК 339.924:[339.56338.436](477)
254. Слюсаренко, Олена Миколаївна.
Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації: аналіз світового досвіду
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр.
освітою" / Слюсаренко Олена Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" [та Ін-т вищ. освіти]
Нац. акад. пед. наук України. — Київ, 2015. — 36 с. : іл., табл.
Бібліогр.: с. 29— 34 (37 назв). — 100 пр.
[2015-5893 А=35410]
УДК 378.014(477)
255. Довжич, Катерина Віталіївна.
Трудовий колектив як суб'єкт трудового права в Україні та країнах Європи [Текст] : автореф. дис. на
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