
 
 
 

 
 
 
Державна науково-технічна бібліотека України 
03680, МСП, м.Київ-150, вул.Горького, 180  
Телефони для довідок: (044)  529-42-04 
Тел. 044)528-23-24 факс 529-43-92 
E-mail:gntb@gntb.gov.ua 

Http://gntb.gov.ua 
 
 

 
 

Інформаційне повідомлення 
 

            До уваги науковців, менеджерів і директорів з маркетингу, керівників комерційних 
служб, керівників компаній,  підприємців,  викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ і на допомогу 
підготовки випускних магістерських та бакалаврських робіт, а також  дисертаційних 
досліджень з питань сучасного менеджменту та маркетингу   Державна науково-технічна 
бібліотека України  22-30  січня  2013 року, крім вихідних, з 1000-1700,  у читальному залі №1  
(2-й поверх) проводитиме тематичну виставк у видань з фонду  ДНТБ України за  2010-2012 
роки. 
  На виставці будуть представлені понад 200 примірників: монографії, наукові 
збірники, матеріали наукових конференцій, навчальні посібники, автореферати дисертацій, 
періодичні видання України та Росії. 
  Публікації присвячені новітнім стратегіям систем сучасного менеджменту і  
маркетингу у контексті глобалізаційних процесів, створенню управлінських систем нового 
покоління, нової концепції маркетингової діяльності, застосуванню іформаційно-
комунікаційних технологій Інтернету, особливостям формування віртуального 
маркетингового середовища в Україні,   шляхам переходу до господарського механізму 
нового типу, актуальним питанням   розробки концептуальної моделі і механізмів, що 
забезпечують гармонійне поєднання в ринкових відносинах виробництва і споживання, 
наповнення споживчого ринку товарами і послугами та основним напрямам 
Євроінтеграційної політики України, взаємодії України з СОТ, організації і функціонування 
вільних економічних зон, транснаціональних корпорацій, спільних підприємств, організації 
електронного бізнесу, питанням бізнес-планування, кадрової політики, інвестування, 
міжнародних фінансів,     інноваційної діяльності і конкурентоспроможності  та ін. 
 
   До послуг користувачів: 

- термінове копіювання; 
- сканування; 
- консультації. 



 
Запрошуємо відвідати нашу виставку! 

 

Відкрий для себе 
 

 
 

Р 342010(т/в) 
   004 
 
    Литовченко, Ірина Львівна.  
    Інтернет-маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. 
Литовченко . - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 332 с.  
 
Навчальний посібник розроблений для підготовки студентів спеціальності 
«Маркетинг». Систематизовані теоретичні уявлення про Інтернет-маркетинг, 
розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, особливості 
віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, 
розподілу та комунікацій в Інтернеті. 
 
 
 

 
Р 341844(т/в) 
   37  
    Бутенко, Володимир Григорович.  
    Формування культури морально-ділових відносин у 
менеджерів зовнішньоекономічної діяльнос ті [Текст] : монографія / В. Г. 
Бутенко, Я. В. Стрельчук ; Нац. акад. пед. наук України, Херсон. нац. техн. ун-
т, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 
2012. - 258 с. 
 
 
У монографії розглянуто теоретичні засади формування культури морально-
ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності, 
проаналізовано стан та особливості вирішення зазначеної проблеми у вищій 
школі, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні 
умови формування культури морально-ділових відносин у студентів 
економічних спеціальностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р 341898(т/в) 
  339   
 
Світова організація торгівлі: пробле ми та перспективи вс тупу [Текст] : 
монографія / за ред. А. В. Череп ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва 
освіти і науки молоді та спорту України, Екон. ф-т. - Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-
т], 2012. - 331 с. 
 
Монографія спрямована на визначення проблем та перспектив розвитку економіки 
України, пов’язаних зі вступом до Світової організації торгівлі.  
     Досліджено сутність, принципи та механізми, на яких базується діяльність Світової 
організації торгівлі. Розкрито основні позитивні та негативні наслідки приєднання 
України до СОТ. Опрацьовано теоретико-методичні аспекти та розроблено практичні 
рекомендації щодо визначення шляхів більш ефективного використання переваг та 
нейтралізації негативних наслідків вступу України до Світової організації торгівлі. 

 
    
 Р 339808(ТВ)                                                                                                                                                                
        339                                                                                                                                                                   
   
    Литовченко, Ирина Львовна.  
 Генезис и эволюция информационной концепции маркетинга [Текст] : 
[монография] / И. Л. Литовченко. - К. : Наукова думка, 2011. - 200 с.  
 
                                                                Из содержания: 
 
Глава 1. Формирование  информационной концепции маркетинга в условиях 
постиндустриальной экономики 
Глава 2. Исследование виртуального рынка промышленных предприятий 
Глава 3. Структуризация и прогнозирование развития интернет-
маркетинговой среды 
 

 
 
С19419(ТВ) 
   339   
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльнос ті [Текст] : навч. посіб. / [А. А. 
Мазаракі, Т. М.Мельник, Ю. О. Олейніков та ін.] ; за ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2012. - 824 с. 
  
 
 У навчальному посібнику «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» розглядаються 
основні теоретико-методологічні підходи та головні складові провесно-функціонального 
управляння зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  
      Посібник складається з двух частин. У першій частині розглянуто основи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. Друга частина присвячена висвітленню питань з 
механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю 

 
 
 
 
 
 

 



Р 339225(ТВ) 
               334 
 
       Глобальна корпоративна система [Текст] = Global corporative system 
= Глобальная корпоративная система : колект. моногр. / [О. Г. Білорус, О. В. 
Зернецька, В. А. Вергун та ін.] ; наук. ред. О. Г. Білорус ; Київ. нац. екон. ун-т імені 
Вадима Гетьмана, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. ін-т 
глобалістики. - К. : КНЕУ, 2011. - 408 с. - Бібліогр.: с. 395-408. 
 
У монографії здійснено комплексне дослідження теоретичних проблем глобалізму 
і глобального розвитку, регіональної та глобальної інтеграції, глобальної 
трансформації, міжнародної і національної конкурентоспроможності, реалізації 
стратегій сталого розвитку транзитивних та постіндустріальних країн. 
Автори монографії зосередили увагу на виявлені сутності, тенденцій та 
перспектив глобальної інтеграції, її впливу на конкурентоспроможність 
постіндустріальних та транзитивних країн, ролі і місця сталого розвитку на базі теоретичного дослідження 
конкурентоспроможних моделей розвитку сучасних відкритих та перехідних економік.  
   У монографії розвинуто нові положення теорії і політекономії глобалізму, розглянуто конкурентоспроможні моделі 
економічного розвитку  постіндустріальних та транзитивних країн, сформульовано напрями побудови іевестиційно-
інноваційної моделі сталого конкурентоспроможного розвитку України в умовах глобальної кризи. 

 

 
Р338922(ТВ) 
    005 
    Зінченко, В. В.  
Менеджмент. Систе ми управління в умовах інституційної глобалізації [Текст] : 
[монографія] / В. В.Зінченко. - К. : Люксар, 2012. - 864 с. - Бібліогр.: с. 840-856. 
 
Монографія розкриває системні світоглядно-методологічні основи управлінських 
процесів у глобальному вимірі, що надає можливість залучити їх до сучасних економіко-
управлінських  досліджень різного рівня. Книга присвячена фундаментальним 
проблемам і світоглядним стратегіям систем менеджменту у контексті  глобальних 
процесів сучасності  (перш за  все, інституційних). Автором здійснюється порівняння і 
ґрунтовий аналіз різних світових моделей управлінського процесу в контексті 
реформування економіки, суспільства, систем менеджменту різного рівня і сфери 
державного управління сучасного світу і України. 

Актуальність дослідження обумовлена сучасною суспільно-економічною ситуацією світових глобальних трансформацій, 
яка викликає необхідність не просто удосконалення інституційного рівня систем управління, а й здійснення корінної 
перебудови мислення, розробки і впровадження нових підходів, організаційних форм і методів формування  стратегій 
розвитку менеджменту. Основою наукових досліджень монографії є системний аналіз світових моделей і багаторівневих 
систем ефективного управління.  
 
  



Р339422(ТВ) 
   34 
 
    Інформаційні стра тегії в глобальному управлінні [Текст] : матеріали міжнар. наук.-
практ. конф., Київ, 29 жовт. 2011 р. / Acad. of open soc. security, Global org. of all ied 
leadership. - К. : Вид. Ліпкан О. С., 2011. - 140 с. - (Імперативи розвитку юридичної та 
безпекової науки ; № 10). - Бібліогр. в кінці ст. 
У збірнику знайшли відображення результати міжнародної науково-практичної 
конференції, присвяченої застосуванню інформаційних технологій в глобальному 
управлінні, дальшому розвитку інформаційного права. Результатом конференції стало 
схвалення розробленого провідними вченими проекту Інформаційного кодексу. 
 

Р339428 (ТВ)    
339 
    Корж,Марина Володимирівна.  
 Формування системи інноваційного розвитку  глобалізованої   
 економіки на основі управління маркетинговим механізмом: теорія і практика [Текст] : 
монографія / М. В. Корж ; Донбас. держ. машинобудівна академія (ДДМА). - Краматорськ : 
ДДМА, 2012. - 592 с. 
 
                         Зі змісту: 
 
Розділ   1. Науково-методологічні засади дослідження глобалізації світового господарства 
Розділ 2. Методологічні основи формування та розвитку механізму міжнародного маркетингу 

Розділ    3. Інноваційний розвиток глобалізованої економіки 
Розділ 4. Концептуальні засади розвитку міжнародного бізнесу на інноваційній основі з використанням механізму 
промислового маркетингу міжнародного охоплювання 
Розділ 5. Формування  механізму міжнародного маркетингу   в глобалізованій економіці на основі управління цінами 
Розділ 6. Концепція формування механізму управління інструментарієм міжнародного маркетингу на основі 
інноваційного розвитку в глобалізаційній економіці 
Розділ 7. Розвиток стратегії міжнародного маркетингу в глобалізованій економіці на основі інноваційного розвитку країн 
 
Р 338285(ТВ) 
   339 
 
    Шилець, Олена Станіславівна.  
    Теорія та практика стратегічного управління міжнародними людськими 
ресурсами в умовах глобальної конкуренції [Текст] : монографія / О. С. Шилець ; 
Донец. нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2011. - 400 с. 
 
                          Зі змісту:  
 
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи управління та розвитку людських ресурсів на 
міжнародній арені у глобальному вимірі 
Розділ 2. Методологічні аспекти дослідження конкурентоспроможності людських ресурсів 
на світовому ринку праці 
Розділ 3. Соціально-економічний аналіз  створення  
конкурентних переваг промислового регіону в контексті розвитку 
людських ресурсів 
Розділ 4. Удосконалення методів управління людськими 
ресурсами в умовах посилення конкурентної боротьби 
 Розділ 5. Формування конкурентоспроможності людських 
ресурсів в умовах світової кризи економіки  



 
 
       
 Р 338658(ТВ) 
   339 
 
    Заячковська, Галина Адамівна.  
Маркетинг міжнародних турис тичних послуг [Текст] : монографія / Г. А. Заячковська. - 
Т. : [Економічна думка] ТНЕУ, 2011. - 394 с. 
 
 
Монографія присвячена вивченню природи міжнародного туризму, дослідженню 
еволюційних змін теорії маркетингу туризму та її сучасних концепцій, визначенню 
особливостей маркетингу міжнародних туристичних послуг. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Та інші цікаві видання на нашій виставці, завітайте! 


