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  З метою інформаційної  підтримки освітньо-професійного рівня студентів, аспірантів та 
викладачів ВНЗ і на допомогу підготовки випускних магі стерських та бакалаврських робіт, а також 
дисертаційних досліджень з питань міжнародної економіки, проблем Європейської інтеграції, 
міжнародних фінансів, глобальної фінансово-економічної кризи, менеджменту та маркетингу,   
 
Державна науково-технічна бібліотека України пропонує користовучам  віртуальну тематичну виставку  книжкових 
видань та авторефератів дисертацій з фонду  ДНТБ України за 2010-2… роки.    
 
 Виставка складається з 5-ти розділів.   У розділах матеріали розташовані за алфавітом назв.  Бібліографічні 
дані надані у вигляді бібліографічних описів, змісту, анотацій книг, шифрів зберігання.  
 
 З орігіналами зазначених публікацій можна оперативно ознайомитися у читальному залі бібліотеки, зробити 
ксерокопію, сканувати. 
 
Поновлюється виставка щоквартально. 

 
 
                             Розділи виставки: 
 
Розділ 1. Зовнішньоекономічна  діяльність.  Міжнародна  економіка.     Європейський  Союз і Україна. 
   Міжнародні економічні відносини у системі світового господарювання         
         
 
Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД       
  
               
Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  діяльність.  
   Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій   
  
 
Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес, комерція. 
                 Світова організація торгівлі (СОТ).Світовий ринок товарів та послуг.                              
                 Зони вільної торгівлі   
 
Розділ 5. Світова валютна система і  міжнародні валютно-фінансові відносини   
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                                                                 Розділ 1 
 
Зовнішньоекономічна  діяльність. Міжнародна  економіка. Європейський Союз і 
Україна. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарювання. 
   
  
 
                                                 Р336168(В) 
                                                           51      
    

Ада мик, ВікторіяВіталіївна. Трансформація політики конвергенції доходів 
населення в процесі розширення Європейського Союзу [Текст]: 
монографія / Адамик Вікторія Віталіївна, Зварич Роман Євгенович. - Т. : Екон. 
думка ТНЕУ , 2011. - 300с.  
                                                                   
                     Зі змісту: 
 
Розділ 1. Методологічні  основи    реалізації    політики    конвергенції   доходів        
населення в Європейському Союзі 
Розділ 2. ТЕНДЕНЦІЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В Євро інтеграційном у просторі 
Розділ 3. Оптимізація   соціально-економічних  пропозицій   у   ЄС  та  країнах-
аплікантах   шляхом   реалізації   оновленої    політики    конвергенції    доходів      
населення                                

                 
  
 
. 
К76233(В) 
   339 
 
    
   Барановська,МаринаІгорівна. Інноваційний розвиток держав Європейського Союзу в  
контексті формування їх міжнародної конкурентоспроможності [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 
Барановська Марина Ігорівна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2010. - 20с. 
 
  
 
 
 
К77378(В)   
   339 
 
    
   Бережнюк Іван Григорович. Розвиток систе ми митного регулювання України в умовах 
розширення міжнародного співробітництва [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 
наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бережнюк Іван Григорович ; КНУ 
ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 32 с. 
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Р 335810(В) 
   339 
 
   Березянко, Тамара Володимирівна 
    Розвиток національного корпоративного сектору: 
інституціональний контекст [Текст] : [наук.-практ. моногр.] / Березянко ; 
Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К.: [Ін-т законодавства 
Верховної Ради України]. 
   Ч. 1: Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної 
економічної конвергенції. - К., 2010. - 238с. 
 
                       Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретичні концепції ринкових моделей та конструкцій 
трасформаційних економік 

Розділ 2. Глобалізм як засіб збереження екстенсивного розвитку 
Розділ 3. Забезпечення конкурентних переваг за допомогою диверсифікації інтеграції 
Розділ 4. Інтеграційний вплив корпоративного сектору 
  
 
К75544(В)   
   336 
 
    
   Білецький,АльфредАльфредович.Фіскальний та регулюючий потенціал функціонування  
митної служби України в умовах відкритої економіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Білецький Альфред 
Альфредович ; Держ. податкова адміністрація України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. 
- Ірпінь, 2010. - 19 с. 
  
 
 

Р 333394(В) 
    339 
 
    Волоснікова, Наталія Миколаївна.  
    Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. для 
студ. менедж. спец. / Н. М. Волоснікова, С. О. Климова; за ред. 
С.І. Архієреєва ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х.: НТУ 
"ХПІ", 2010. - 272 с. 
 
            Зі змісту: 
 
1. Предмет, значення і завдання курсу «Міжнародні економічні 

відносини» 
2. Міжнародні економічні відносини у системі світового 

господарства і проблеми їх розвитку 
3. Міжнародний поділ праці як об’єктивна основа МЕВ 

4. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її регулювання 
5. Міжнародні економічні відносини у сфері міжнародного бізнесу 
6. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво 
7. Міжнародні науково-технічні відносини 
8. Міжнародна міграція робочої сили 
9. Міжнародна економічна інтеграція 
10. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини 
11. Валютний курс та політика його регулювання 
12. Глобальні проблеми міжнародних економічних відносин 
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Р 336542(В) 
   339 
 
    Гавриш, Олег Анатолійович.  
    Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. , які навчаються за 
освіт.-проф. прогр. бакалавра з напряму підготов. "Міжнародна економіка" / О. А. Гавриш, В. І. 
Кривда, С. В. Нараєвський ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 
492 с. 
 
                                          Зі змісту: 
 
Розділ 1. Світова економічна система 
Розділ 2. Економіка країн Європи 
Розділ 3. Економіка країн Азії та Тихоокеанського регіону 
Розділ 4. Економіка країн Північної та Південної Америки 
Розділ 5. Економіка країн Африки 
 
 
К75210(В)   
   34 
 
    
   Гармаш,ЄвгенВасильович. Організаційно-правові основи підготовки, прийняття та  
виконання адміністра тивних рішень в митній службі України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. 
право" / Гармаш Євген Васильович ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Д., 2010. - 20 с. 
 
 
 

 
Р 331588(В) 
   339 
 
     
    Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України 
[Текст] : колект. моногр. / [Білик Р.С., Гаврилюк О.В., Євдокименко В.К. та 
ін. ; за заг. ред. В.Є. Лошенюка] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - 
Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. - 520 с. 
 
У монографії досліджуються проблеми та перспективи економічного 
розвитку регіонів України в контексті сучасних глобальних викликів. 
Проаналізовані фактори реалізації та глобалізації як стратегічні контури 
посилення міжнародної конкурентоспроможності України. На піставі 
теоретичних узагальнень та оцінок практичного досвіду в монографії 

наголошується на необхідність формування інноваційної системи нового типу. 
  
   
 
  К 77498    
      332 
 
    Глуська, Наталія Анатоліївна.  
    Конкурентоспроможність регіону в трансформа ційний період [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка" / Глуська Наталія Анатоліївна ; Черніг. держ. технол. ун-т. - Чернігів, 2010. - 20 с. 
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 . 
 
 
 
Р 333570(В) 327 
 
   
    Дорошко, Микола Савович.  
    Держави пострадянського простору у світовій політиці [Текст] : 
[наук.-попул. вид.] / М. С. Дорошко, Н. В. Шпакова. - К. : Знання, 2010. - 
66 с. 
 
           Зі змісту: 
 
Розділ 1. Підґрунтя сучасної зовнішньої та безпекової політики нових 
незалежних держав пострадянського простору 
Розділ 2. Геополітичні пріоритети і зовнішня політика України 
Розділ 3. Геополітичні традиції, геополітична стратегія і зовнішня 
політика Російської Федерації 
Розділ 4. Геополітичні і зовнішньополітичні пріоритети Білорусі та 
Молдови 
Розділ 5. Геополітична орієнтація і зовнішня політика Азербайджану, Вірменії та Грузії 
Розділ 6. Геополітичні, безпекові та зовнішньополітичні пріоритети пострадянських держав 
Центральної Азії 
Розділ 7. Зовнішня політика Балтії  (Естонії, Латвії, Литви) 
  
 
К82472(В)   
   34 
 
    
   Дукова,НаталіяМиколаївна. Адміністративно-правовий ста тус митної варти [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; 
"Фін. право"; "Інформ. право" / Дукова Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юридична акад.". - О., 
2011. - 18 с 
 
К 79692(В) 
   339 
 
    Засадко, Валентина Вікторівна.  
    Структурна економічна інтеграція прикордонних регіонів України, Білорусі та Польщі в 
процесі розширення ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Засадко Валентина Вікторівна ; Терноп. нац. 
екон. ун-т. - Т., 2010. - 20 с. 
 
 
                                                                                                                                             
 
Б 13747(В) 
   005 
 
     
    Звіт про конкурентоспроможність України 2010. Назустріч 
економічному зростанню та процвітанню [Текст] : звіт / Фонд 
"Ефективне управління". - [Б. м.] : Копірайт, 2010. - 162 с. 
 
 Зі змісту: 
 
Частина 1. – Рейтинг конкурентоспроможності 
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Розділ 1 Оцінка продуктивності країн та  регіонів: Індекс глобальної конкурентоспроможності 
Розділ 2 Конкурентоспроможність України в міжнародному контексті 
Розділ 3 Конкурентоспроможність регіонів України 
Частина 2. – Профілі конкурентоспрожності 
Регіони України 
Країни для порівняння  
Україна 
Бразилія 
Польща 
Російська Федерація 
     
 
 
 
 

  336287(В)     
   339 
 
    Європейські інтеграційні процеси і транскордонне 
співробітництво [Текст] : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ., 
аспірантів і молодих науковців, 25-26 трав. 2011 р., м. Луцьк / Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Інформ. центр Європ. Союзу у ВНУ ім. 
Лесі Українки, Волин. осередок ВГО "Укр. асоц. економістів-
міжнародників" ; [редкол.: Коцан І. Я. та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-
т ім. Лесі Українки, 2011. - 346 с. 
 
 
У збірнику матеріалів конференції розглянуто  історичні, 
геополітичні, політико-правові,економічні, соціальні та екологічні 
аспекти транскордонного співробітництва. Окремий розділ 
присвячений питанням освіти, науки й культури.                                                                                                                                                                     
 

 
К76664(В)   
   339 
 
    
   Іващук,ІринаОлегівна. Митна доктрина глобального прос тору [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 
Іващук Ірина Олегівна ; Терноп. нац. екон. ун-т . - Т., 2010. - 37 с. 
 
 . 
К 78181(В) 
   339 
 
    Іслямова, Ельвіда Ерфанівна.  
    Політика України щодо інтеграційних процесів у Чорноморському регіоні [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнародних систем 
та глобального розвитку" / Іслямова Ельвіда Ерфанівна ; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. 
Вернадського. - Сімф., 2010. - 20 с. 
 
 
 
 
К81004(В)   
   339 
 
    
   Карамбович,ІванМирославович. Формування митної системи в процесі ринкової 
трансформації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Карамбович Іван 
Мирославович ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 32 с. 
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К76339(В)   
 339     
 
    
   Квеліашвілі,ІринаМиколаївна. Розвиток державної митної служби як суб'єкта національної 
безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.03 "Держ. служба" / Квеліашвілі Ірина Миколаївна ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. упр. 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Д., 2010. - 20 с. 
 
К 79610(В) 
   339 
 
    Коваленко, Віктор Миколайович.  
    Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України в контексті міжнародної інтеграції 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і 
міжнар.  
екон. відносини" / Коваленко Віктор Миколайович ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2010. - 19 с. 
 
 
 
 

Р 332111(В) 
   339 
 
    Коваленко, Наталія Валеріївна.  
    Забезпечення конкурентоспроможнос ті національних 
підприємс тв у світовій економіці [Текст] : монографія / Коваленко 
Н.В. ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Донбаськ. держ. техн. ун-т. - 
Донецьк ; Алчевськ : ДонДТУ, 2010. - 426 с. 
 
                                  ЗІ змісту: 
 
Розділ 1. Конкурентоспроможність промислових підприємств в умовах 
міжнародної економічної інтеграції 
Розділ 2. Оцінка конкурентоспроможності в умовах глобалізації 
Розділ 3. Аналіз та інституційне оцінювання конкурентної позиції 
підприємства 

Розділ 4. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах інтеграції 
економіки України у світове господарство 
Розділ 5. Підвищення конкурентоспроможності національних підприємств у світових кризових 
умовах  
 
К81420(В)   
   31    
   Кравченко,ПетроАнатолійович. Використання с татис тики в митній справі [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. 
право"; "Інформ. право" / Кравченко Петро Анатолійович ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя,  
2010. - 20 с. 
 
 
К 80070(В) 
   34 
 
    Кунєв, Юрій Дем'янович.  
    Правова організація діяльності митної служби України: теоретичні та ме тодологічні 
основи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. 
право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / Кунєв Юрій Дем'янович ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. - Х., 2010. - 37 с. 
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Р 336026(В)    63 
 
  Маталка, Сфуан Мохаммад.  
    Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності 
підприємс тв [Текст] : монографія / Маталка Сфуан Мохаммад ; М-во аграр. 
політики України, Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ : Ноулідж, 2011. - 211 с. 
 
               Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретико-ме тодичні основи підвищення ефективності     
зовнішньоекономічної    діяльності    підприємств АПК 

1.1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства як фактор його 
розвитку та економічного зростання 

1.2. Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств на основі підвищення експортного потенціалу 

                                Розділ 2. Дослідження зовнішньоекономічної діяльності      
                    підприємств АПК 
                                              2.1. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах  
                                                   членства України у СОТ                 
                                              2.2. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
                                              2.3. Оцінка експортного потенціалу підприємств 
                                Розділ 3. Організація, управління та підвищення ефективності   
        зовнішньоекономічної діяльності підприє мств АПК 
                                             3.1. Стратегічне управління   розвитком ЗЕД 
                                             3.2. Підвищення ефективності використання експортного потенціалу 
                                                    підприємств 
                                             3.3. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств шляхом                        
                                                    удосконалення її інформаційного забезпечення                                                                                    
  
 
 Р 333866(В) 
   339 
 
    Македон, Вячеслав Владиславович.  
    Принципи та організаційні складові інтеграційної політики 
компаній у міжнародних моделях корпоративного управління 
[Текст] : монографія / В.В. Македон ; Дніпропетр. ун-т економіки та права 
ім. А. Нобеля. - Д. : [Вид-во ДУЕП ім. А. Нобеля], 2011. - 396 с. 
 
 Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретичні основи становлення і функціонування міжнародних 
моделей корпоративного управління 
Розділ 2. Міжнародна практика побудови ефективних моделей 
корпоративного управління та забезпечення інтеграційних можливостей 
компаній 
Розділ 3. Організаційні складові інтеграційної політики компаній в 
класичних міжнародних моделях корпоративного управління 
Розділ 4. Визначення інтеграційних можливостей компаній у сучасних 
міжнародних моделях корпоративного управління. 
  
 
К 78644(В) 
   34 
 
    Мармилова, Те тяна Дмитрівна.  
    Підстави та порядок встановлення та реалізації митних пільг та преференцій в Україні 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 
процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / Мармилова Тетяна Дмитрівна ; Одес. нац. юридична акад. - 
О., 2010. - 17 с. 
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К 81780(В) 
   339 
 
    Мігущенко, Юліана Валеріївна.  
    Пріоритети конкурентоспроможності українсько-польського співробітництва в 
туристичній сфері [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Мігущенко Юліана Валеріївна ; Терноп. нац. 
екон. ун-т. - Т., 2010. - 20 с. 
 
 
Р 333309(В) 
   339 
     
 

 
 Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / [О.В. Носова, Т.В. Андросова, 
К.Я. Петрова та ін.] ; за заг. ред. О.В. Носової ; Харк. держ. ун-т харчування та 
торгівлі. - Х. : [ХДУХТ], 2010. - 322 с. 
 
           Зі змісту: 
 

1. Предмет міжнародної економіки 
2. Середовище міжнародної економічної діяльності 
3. Функціональні взаємозв’язки у міжнародній економіці 
4. Теорії міжнародної торгівлі 
5. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі 
6. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі 
7. Суть, розвиток та значення міжнародної торгівлі 
8. Міжнародна торгівлі товарами та послугами 

9. Міжнародний рух капіталу 
10. Транснаціональні корпорації та транснаціональні банки в сучасних міжнародних відносинах 
11. Міжнародна трудова міграція 
12. Трансферт міжнародних технологій 
13. Валюта і валютний курс 
14. Світова валютна система 
15. Міжнародні фінансові ринки 
16. Міжнародний кредит 
17. Платіжний баланс 
18. Міжнародна економічна інтеграція 
19. Глобалізація та економічний розвиток 

              
 
 
С 18727(В) 
   327 
 
     
    Міжнародні відносини та світова політика [Текст] : підручник 
для студ. вищ. навч. закл. / [В.А. Манжола, В.Ю. Крушинський, С.П. 
Галака та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ "Київ. ун-
т", 2010. - 863 с. 
 
Досліджено розвиток Ялтинсько-Постдамської системи 
міжнародних відносин, її особливості, основні тенденції й етапи 
еволюції. Висвітлено глобальні та регіональні аспекти 
міжнародних відносин і світової політики. Розкрито особливості 
діяльності української дипломатії на міжнародній арені. 
  В окремому параграфі розкрито роль Української РСР на 
міжнародній арені. При всій обмеженості можливостей, Україні вдалося відіграти певну роль, 
подекуди важливу, у виробленні та схвалені доленосних міжнародних документів, роботі ООН, 
міжнародних конференцій. Усе це заклало підвалини для розвитку сучасної зовнішньої політики. 
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Р 335715(В) 
   339 
     
    Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і 
пробле ми [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Г. А. 
Семенов, А. Г. Семенов, В. В. Томарева, Л. О. Жилінська] ; Класич. 
приват. ун-т. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Запоріжжя : Класич. 
приват. ун-т, 2010. - 216 с. 
 
 Зі змісту: 
 
Розділ 1. Інтернаціоналізація виробництва та шляхи її здійснення 
Розділ 2. Інтернаціональна форма закону вартості 
Розділ 3. Теоретичні аспекти міжнародного поділу праці 
Розділ 4. Формування міжнародних економічних відносин між 
розвинутими країнами та країнами, що розвиваються 
Розділ 5. Конкуренція як складова ринкової економіки 
Розділ 6. Міжнародна міграція людських ресурсів 

Розділ 7. Міжнародне науково-технічне співробітництво 
Розділ 8. Міжнародний рух капіталу 
Розділ 9. Проблеми зовнішньої заборгованості країн світу 
Розділ 10. Платіжний баланс держави    
  
 
К 79746(В) 
   339 
 
    Миропольська, Оксана Василівна.  
    Формування професійної компетентності фахівців митних органів в умовах службової 
діяльності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Миропольська Оксана Василівна ; Нац. акад. Держ. прикордонної служби 
України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький, 2010. - 20 с. 
 
 
Р 336104(В) 
   656 
 
     
    Митно-тарифне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Н.В. Пономарьова, Т.В. Столяр, О.В. 

Павленко [та ін.] ; Харків. автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : [б. и.], 
2010. - 204 с.  
 
 Зі змісту: 
 

1. Зародження і становлення вітчизняного митного інституту 
2. Система державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні 
3. Система та компетенція митних органів України 
4. Порядок проведення митного контролю та митного 

оформлення 
5. Порядок пересічення державного кордону громадянами 

України 
6. Види мита та митних платежів 
7. Механізм нарахування та стягнення мита 
8. Визначення митної вартості товарів та інших предметів при 

перевезенні через митний кордон України 
9. Документальне забезпечення переміщення товарів та інших предметів через митний 

кордон України 
10. Методи нетарифного регулювання зовнішньоторгових операцій 
11. Ефективність процесу митного регулювання в Україні 
12. Розгляд заяв і скарг у митних органах України 
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Р 336704(В) 
   327 
 
    Моцок, Віталій Іванович.  
    Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці [Текст] : навч.-метод. комплекс / 
В.І. Моцок ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2011. - 100 с. 
 
Навчально –методичний комплекс, підготовлений відповідно до вимог кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу, містить стислий виклад курсу «Міжнародна інтеграція та 
глобалізація у світовій політиці».Курс пропонує вивчення особливостей світової міжнародної 
інтеграції та характерні риси глобалізації у світовій політиці.Розкривається предмет і завдання 
курсу, структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни та навчальної діяльності 
студента, теми лекційних занять, контрольні питання для іспиту та ін. 
   
  
 
К 77310(В) 
   336 
 
    Новікова, Крістіна Ігорівна.  
    Митний тариф в умовах лібералізації регуляторної політики держави [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та управління нац. госп-вом" / 
Новікова Крістіна Ігорівна ; Класич. приватний ун-т. - Запоріжжя, 2010. - 20 с. 
 
  
  
 
К 83290(В) 
   656 
    Пітерська, Варвара Михайлівна.  
    Митне забезпечення функціонування транспортних систем [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Транспортні системи" / Пітерська Варвара 
Михайлівна ; Одес. нац. морський ун-т. - О., 2011. - 20 с. 
  
Б13947(В)   
   339 
 
    Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных 
инвестиций: региональный аспект [Текст] = Problems of Foreign Economic Relations Development 
and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect: сб. науч. тр. / Донецк. нац. ун-т. - Донецк: 
ДонНУ, 2010. 
   Ч. 1. - Донецк, 2010. - 353с. 
 
В сборнике помещены статьи, в которых обобщены результаты научных исследований работников 
высших учебных заведений Украины и других стран, академических и отраслевых научных 
организаций, а также ведущих предприятий важнейших отраслей промышленности страны – 
металлургической, химической, угольной,  машиностроительной и др. Представлены также статьи 
сотрудников международных, государственных и региональных организаций, органов власти, 
занимающихся вопросами развития внешнеэкономических связей на соответствующих уровнях. 
 
 Статьи посвящены различным аспектам совершенствования внешнеэкономической деятельности 
на уровнях предприятия, региона, отрасли, государства, повышения конкурентоспособности 
производства в рамках Программы научно-технического развития Донецкой области до 2020 года, 
Стратегии развития Луганской области до 2015 года, стратегии развития города Донецка до 2020 
года. 
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К 76787 
   339 
 
    Радзієвська, Світлана Олександрівна.  
    Вплив регіональної інтеграції на конкурентоспроможність економіки України [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" / Радзієвська Світлана Олександрівна ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2010. 
- 21 с. 
 
 

Р334580(В)   
   339 
 
     
    Розвиток транскордонного співробітництва в умовах 
Європейської політики сусідства [Текст] : метод. рек. / [О.М. 
Овчар, В.М. Кривцова, Н.І. Кадук] ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Укр. орг. фундамент. та прикл. дослідж. Одес. 
регіон. ін-т держ. упр. - К. : [НАДУ], 2010. - 40 с. 
 
 Зі змісту: 
 

1. Україна та Європейська політика сусідства 
         1.1. Європейська політика сусідства та її роль у розвитку 
відносин Україна-ЄС 
         1.2. Трансформація східної політики Європейського Союзу у 
форматі ініціативи «Східного партнерства» 

 2. Розвиток транскордонного співробітництва в умовах Європейської політики 
сусідства 
   2.1. Теоретичні засади транскордонного співробітництва 
   2.2. Нормативно- правове регулювання транскордонного співробітництва в умовах                    
Європейської політики сусідства 
   2.3. Досвід суб’єктів державного управління країн Східної Європи щодо впровадження 
проектів транскордонного співробітництва 

 
 
С 18919 
   339 
 
"Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи", Міжнар. Нобелівський екон. форум (2011 ; 
Дніпропетровськ). 
    Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму "Світова економіка ХХІ століття: 
цикли та кризи" [Текст] : [наук. вид.] / Дніпропетр. ун-т економіки та права, Благодійний фонд 
"Планета Альфреда Нобеля". - Д. : [Дніпропетр. ун-т економіки та права], 2011 - . 
   № 1 (4). - Д., 2011. - 508 с. 
 
 
Програмні цілі: дослідження та узагальнення актуальних тенденцій циклічної і кризової динаміки 
світової економічної системи, визначення перспектив її розвитку у цивілізаційному вимірі. 
 
 
С 18311 
   339 
 
"Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи", Міжнар. Нобелівський екон. форум (2 ; 
2010 ; Дніпропетровськ). 
    Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму "Світова економіка ХХІ століття: 
цикли та кризи" [Текст] : [наук. вид.] / Дніпропетр. ун-т економіки та права, Благодійний фонд 
"Планета Альфреда Нобеля". - Д. : [Дніпропетр. ун-т економіки та права], 2010 - . - ISSN 2074-5370. 
   № 1 (3), Т. 1. - Д., 2010. - 436 с. 
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                           Зі змісту: 
  
Холод Б.И. Новая генерация нобелевских идей  
Антонечко Л.А. Стратегия антикризисного формирования социального партнерства в Украине:     
цивилизационный  контекст в условиях глобализации  
Баранов А.М. Становление информационнй экономики республики Беларусь: антропогенные 
альтернативы развития   
Ермаков С.Л.Мировой финансово-банковский кризис, его влияние на экономическое развитие  
Зверяков М.И. Мировой кризис и новая модель экономического развития и др.                   
 
 
Р335968(В)   
   32 
 
    Сучасні виклики для України у сфері політики, економіки та права в умовах глобалізації 
[Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2010 року / Держ. податк. адмін. 
України, Нац. ун-т держ. податк. служби України : [в 2-х ч.]. - Ірпінь : [Нац. ун-т ДПС України], 2010 - 
. 
   Ч. ІІ. - Ірпінь, 2010. - 384с. 
 
                 Зі змісту:  
 
Олійник Н.В. Фінансові аспекти ринку екосистемних послуг в Україні   
Прокопенко І.А. Тенденції та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в умовах 
інтеграційних процесів   
Сашин Д.Ю. Шляхи досягнення Україною міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав і 
свобод людини   
Спіжов В.В. Транспортні послуги у сфері міжнародних туристичних послуг   
СтаростенкоГ.Г. Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України в умовах глобалізації    
Шишка О.Р. Ера неживого Інтернету- правові проблеми 
Шкваря Л.В. Росийско-украинские торгово-экономические отношения в условиях глобализации    та 
ін. 
 
  
  
              
К 78298(В) 
   34 
 
    Тулянцева, Інна Василівна.  
    Правове регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і 
процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / Тулянцева Інна Василівна ; Нац. юридична акад. України ім. 
Я. Мудрого. - Х., 2010. - 20 с. 
 
 
 
 

 
Р336171(В)   
   004 
 
    Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-
ме тодологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців, Всеукраїнська  
наукова конференція (2011 ; Львів).    Матеріали Всеукраїнської наукової 
конференції "Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-
методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців", Львів, 27 травня 2011 
р. [Текст] : [наук.     вид.] / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т приклад. 
математики і фундамент. наук. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 276 с. 
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      Зі змісту:  
 
Розділ 1. Пленарні доповіді 
Розділ 2. Інформаційні технології та системи для аналізу міжнародної інформації 
Розділ 3. Математичне моделювання проблем міжнародних відносин 
Розділ 4. Перешкоди та бар’єри на шляху масових інформаційних процесів 
Розділ 5. Механізм інформаційного впливу в умовах міжнародних криз та конфліктів 
Розділ 6. Специфіка глобальних інформаційних потоків та комунікацій початку 21століття 
Розділ 7. Проблеми правового регулювання інформаційних відносин 
Розділ 8. Методологічні проблеми викладання дисциплін напряму «міжнародна інформація» 
 
 
  
 
    Б 14336(В) 
          9 
 
    Україна. Європа. Світ [Текст] = Ukraine. Europe. World: міжнар. зб. наук. пр. /    Терноп. нац. пед. 
ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль: [ТНПУ ім. В. Гнатюка], 2011 - . - (Серія: Історія, міжнародні 

відносини). 
   Вип. 5. У 2-х ч. : Україна - Європа - Світ : історико-політичні та 
гуманітарні аспекти розвитку, Ч. 2. - Т., 2011. - 336 с. 
  
 Зі змісту: 
 
Студії 
Україна в системі міжнародних відносин 
Проблеми національної ідентичності в сучасних глобалізаційних умовах 
Проблеми всесвітньої історії 
Українська і зарубіжна біографістика 
Проблеми методології. Історіографія і джерелознавство 
Історія української і зарубіжної культури, освіти і науки 
Праці молодих науковців 
 
 
 

 
Р 334153(В) 
   339 
 
    Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования, науч.-практ. конф. (6 
; 2010 ; Симферополь).  
    Материалы шестой международной научно-практической конференции Украина и глобальная 
экономика: теория и практика хозяйствования [Текст] : 29-30 октября 2010 года / Таврич. нац. ун-т 
им. В.И. Вернадского, Белгородский гос. ун-т (Рос. Федерация), Ин-т междунар. отношений 
Киевского нац. ун-та им. Т. Шевченко. - Симф. : ДИАЙПИ, 2010. - 253 с. 
 
Розглянуто аспекти теорії і практики міжнародних економічних відносин, визначено основні 
напрями розвитку сучасної системи управління зовнішньоекономічними зв’язками підприємств 
України і її регіонів в умовах глобалізації і інформатизації. 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
  
 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
С18272(В) 
   339 
 
    "Україна у європейському просторі. Пробле ми бізнесу, політики, 
права", Міжнар. наук.-практ. конф. (6 ; 2010 ; Львів).  
    Тези VI Міжнародної науково-практичної конференції "Україна у 
європейському просторі. Проблеми бізнесу, політики, права", 29-30 
квітня 2010 р. [Текст] : [навч. вид.] / Львів. ун-т бізнесу та права, Голов. 
упр. МВС України у Львів. обл., Мюнхен. ун-т [та ін.]. - Л. : [ЛУБП], 2010. - 
280 с. 
 
У збірнику тез конференції, яка відбулась 29-30 квітня 2010 року,  
представлені тези головних виступів авторів, у яких висвітлені наукові 
доробки працівників, присвячених актуальним питанням академічної 
науки у різних галузях знань і застосуванню наукових здобутків на 
практиці. 
Опубліковано результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу та 
співробітників Львівського університету бізнесу та права, українських та зарібуіжних вищих 
навчальних закладів, в яких висвітлено сучасні розв’язки проблем економіки, права, міжнародного 
права, історії, філософії і журналістики, розвитку науки, техніки та інформації. 
  
 
 К81518(В)   
   339 
 
    
   Цевух,СвітланаМихайлівна. Забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання в 
процесі розвитку регіональної економічної інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів господарської діяльн." / Цевух 
Світлана Михайлівна ; Вищ. навч. заклад Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2010. - 20 с. 
 
 
К 80268(В) 
   339 
 
    Чудновець, Ірина Вікторівна.  
    Митно-тарифне регулювання імпорту м'яса в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Чудновець Ірина 
Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2010. - 20 с. 
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Розділ 2 Менеджмент і маркетинг ЗЕД 

 
  
 

 
  

Р336128(В)    
 33     
 
    Економіка та менеджмент підприє мництва в пара метрах  
національної економічної моделі України та в умовах  
глобалізації [Текст] : зб. тез доп. / Східноєвроп. ун-т економіки і 
менедж., Черкаська обл. держ. рада, Виконком Черкаської міськ. 
ради [та ін] : наук. конф. присвяч. 50-ти річчю першого косміч. 
польоту Ю.О. Гагаріна, 14-15 квітня 2011 р. : [у 2 т.]. - Черкаси : 
СУЕМ, 2011 - . 
   Т.1. - Черкаси, 2011. - 228 с. 
 
Матеріали конференції висвітлюють теоретичні та прикладні 
питання наукової діяльності у сферах економіки та менеджменту.  
 
                                                        ЗІ змісту: 
 
  Секція 2. Маркетинг у контексті міжнародної економічної  співпраці                                                                             

 
                                                       Секція 7. Менеджмент і підприємницька діяльність 
 
 
К81991(В)   
   339 
 
    
   Корж,МаринаВолодимирівна. Стра тегії міжнародного маркетингу в умовах глобалізації 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство 
і міжнародні екон. відносини" / Корж Марина Володимирівна ; Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2010. 
- 38 с. 
  
  
К81649(В)   
   655 
 
    
   Лебеденко,МаринаСергіївна. Застосування Інтернет-технологій в управлінні  
марке тинговими комунікаціями полігра фічних підприє мств [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка т а упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / 
Лебеденко Марина Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". - К., 2010. - 19 с. 
 
  
 
      
К76534(В)   
   339 
 
    
   Романченко,ОленаМиколаївна. Формування маркетингових комунікацій у 
зовнішньоекономічній діяльності машинобудівного підприє мства [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. 
діяльн.)" / Романченко Олена Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т. - Х., 2010. - 20 с. 
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Розділ 3          Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність.  

Трансфер технологій 
 
 

К80770(В)   
   339 
 
    
   Головаш,БогданЕдуардович. Інвестиційний механізм інтеграції України в європейський 
простір [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Головаш Богдан Едуардович ; Терноп. нац. екон. ун-т. 
- Т., 2010. - 20 с. 
 
 
 
 

 
Р336659 
   339 
 
    
   Лук'янов,ІгорВікторович. Інозе мні інвестиції в економіку 
України у перехідний період [Текст] : монографія / Ігор Лук'янов ; 
Укр. акад. наук, Від-ня економіки і упр. - К. : Фенікс, 2011. - 120 с. 
 
       Зі змісту: 
 
Розділ1.Інвестиційна діяльність - складова економічного розвитку    
країни 
Розділ 2.Проблеми іноземного інвестування в економіку України 
Розділ 3.Іноземні інвеститиції в Україні.Завдання. Проблеми. 
Перспектива 
 
 

 
 
 
 
 Р329618(В) 
339 
    
    
   Македон В'ячеслав Владиславович. Міжнародні стра тегічні 
альянси компаній [Текст] : монографія / В.В. Македон ; 
Дніпропетр. ун-т економіки та права. - Д. : [Вид-во ДУЕП], 2010. - 
304 с. Міжнародні стратегічні альянси компаній [Текст] : 
монографія / В.В. Македон ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. 
- Д. : [Вид-во ДУЕП], 2010. - 304с. 
 
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження стратегічних альянсів у 
системі міжнародного менеджменту 
Розділ 2. Організаційні та стратегічні складові діяльності 
міжнародних стратегічних альянсів 
Розділ 3. Систематизація, типологія та класифікація діяльності 
міжнародних стратегічних альянсів 
Розділ 4. Аналіз економічної діяльності стратегічних альянсів у 
світовій економіці 
Розділ 5. Напрямки розвитку стратегічних альянсів у сучасних умовах міжнародного менеджменту 
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К75931(В)   
   336 
 
    
   Медвідь,Тетяна Ана толіївна. Фінансові інновації в міжнародній діяльності банків за умов  
глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Медвідь Тетяна Анатоліївна ; Держ. вищ. навч. заклад "Київськ. 
нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К., 2010. - 20 с.  
  
 
 
 
Б13946(В)   
   339 
 
    Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных 
инвестиций: региональный аспект [Текст] = Problems of Foreign Economic Relations Development 
and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect: сб. науч. тр. / Донецк. нац. ун-т. - Донецк: 
ДонНУ, 2010 - . 
   Ч. 2. - Донецк, 2010. - 353 - 703с. 
    
    
В сборнике помещены статьи, в которых обобщены результаты научных исследований работников 
высших учебных заведений Украины и других стран, академических и отраслевых научных 
организаций, а также ведущих предприятий важнейших отраслей промышленности страны – 
металлургической, химической, угольной,  машиностроительной и др. Представлены также статьи 
сотрудников международных, государственных и региональных организаций, органов власти, 
занимающихся вопросами развития внешнеэкономических связей на соответствующих уровнях.                                      
  
Ч.2 – посвящена вопросам привлечения иностранных инвестиций и функционирования рынка 
капиталов,организационно- правовым аспектам привлечения иностранного капитала в экономику  
Украины,рассмотрены перспективы привлечения инвестиционных ресурсов структурных фондов 
ЕС в Украину, влияния глобального финансово-економического кризиса на динамику мировых 
инвестиций, проблемным аспектам и перспективе интеграции Украины в мировую финансовую 
среду, стратегическим приоритетам взаимодействия Украины с международными финансовыми 
организациями в условиях кризиса и др.     
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                                                                   Розділ 4 
 
 

  Міжнародна торгівля. СОТ. Електронна торгівля. Міжнародний 
бізнес.Туристичний бізнес 

 
 
 
 
 
 
 
 
К80690(В)   
   339 
 
   .  
   Білик,ОльгаВолодимирівнаЗабезпечення конкурентоспроможності продукціх АПК України 
на зовнішніх ринках [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Білик Ольга Володимирівна ; Вінницький нац. 
аграр. ун-т. - Вінниця, 2010. - 20 с. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Р334402(В)   
   34  
 
    
   Бочарова,НаталіяВасилівна. Основи права світової організації 
торгівлі [Текст] : навч. посіб. / Н.В. Бочарова ; Дніпропетр. ун-т економіки 
та права ім. А. Нобеля. - Д.: [Вид-во ДУЕП ім. А. Нобеля], 2010. - 256с.  
  
  
                       Зі змісту:  
 

Розділ 1. Становлення і розвиток права Світової організації торгівлі 
Розділ 2. Міжнародні правила торгівлі товарами у ГАТТ-94 
Розділ 3. Правове регулювання торгівлі товарами в договорах, суміжних з ГАТТ-94 
Розділ 4. Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС) 
Розділ 5. Правові аспекти міжнародної торгівлі інтелектуальною власністю (Угода про торговельні 
аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) 
Розділ 6. Розв’язання суперечок у СОТ 
 
  
 
С18843(В)   
   658 
 
    
   Іванова,ЛіліяОмелянівна. Світовий ринок  товарів та послуг [Текст] : навч. посіб. для студ. 
ден. та заоч. форм навч. за галузями знань 0305 "Економіка та п-во" та 0302 "Міжнар. відносини" / 
Іванова Л.О., Музика О.М. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад, 2010. 
- 216 с.  
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 Зі змісту: 
 
Розділ 1. Структурно-логічні блоки проведення семінарських та практичних занять 
Розділ 2. Навчальні завдання з дисципліни на ПЕОМ та ситуації для самостійного вирішення 
Розділ 3. Тестові завдання 
Розділ 4. Завдання дослідницького спрямування для самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Світовий ринок товарів та послуг» 
  
 
  
 
 
Р334954(В) 
   658 
 
   .  
   Крутова,АнжелікаСергіївна Облік в системі електронної комерції [Текст] : монографія / А.С. 
Крутова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : [ХДУХТ], 2010. - 396 с. 
 
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади розвитку бухгалтерського обліку в торгівлі 
Розділ 2. Проектування інформаційної системи підприємств електронної комерції – розвиток теорії 
та перспективи удосконалення 
Розділ 3. Теорія та методологія обліку товарних операцій 
Розділ 4. Метрологічні засади обліку товарних операцій в електронній комерції 
    
  
 

 
Р330527(В)   
   339 
 
    
   Маркіна,ІринаАнатоліївна.  Методологічне забезпечення оцінки 
конкурентоспроможності  підпрє мств в умовах вступу України в 
СОТ і ЄС [Текст] : монографія / І. А. Маркіна, В. Ф. Іванюта, П. В. Іванюта 
; Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торг.". - 
Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. - 168 с. 
 
 Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретико-методологічне забезпечення формування системи 
конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва регіону 
Розділ 2. Методологія досліджень розвитку підприємництва в умовах 

                                             вступу України до ЄС    
                                             Розділ  3. Бізнес-культура  
 
 
Б14237(В)   
   339 
 
     
    Перспективи укладання угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС 
[Текст] : попередній аналіз / уклад. Кріс Косгроув та Марк Хелієр ; М-во 
економіки України. - [К.] : [б. и.], [2011]. - 46 с. 
 
                                                       
 
Головна мета цього дослідження - охопити разом питання та висновки усіх 
проведених на цей час досліджень, підготовлених звітів та переговорних 
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документів між Україною та ЄС з питань вільної торгівлі, а також визначити ключові питання, які є 
потенційно важливими для відповідних зацікавлених сторін в Україні. Тому цей звіт виконано у 
стислому, чіткому та простому форматі, та не вимагає від читача попереднього знайомства з 
термінологією, що використовується в галузі торговельної політики. 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
Р335993(В)   
   339 
 
    Ринок продовольчих товарів України: реалії та перспективи [Текст] : 
монографія / [О.О. Шубін, О.М. Азарян, О.В. Бєлякова та ін.] ; за наук. ред. 
О.О. Шубіна ; Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського. - Донецьк : [ДонНУЕТ]. 
   Т. 1. - Донецьк, 2010. - 520 с. 
 
                                              Зі змісту: 
 
Розділ 1. Аналіз ринку сільськогосподарської продукції 

Розділ  2. Моніторинг овочевого ринку: розвиток і перспективи 
Розділ 3. Ринок м’яса у світі та в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи 
розвитку 
 
  
Р335992(В)   
   339 
 
    Ринок продовольчих товарів України: реалії та перспективи [Текст] : монографія / [О.О. 
Шубін, А.А. Садєков, О.М. Азарян та ін.] ; за наук. ред. О.О. Шубіна ; Донецьк. нац. ун-т економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк: [ДонНУЕТ]. 
   Т. 2. - Донецьк, 2010. - 508 с. 
                                                      Зі змісту: 
 
Розділ 15 Моніторинг ринку лікеро-горілчаних виробів 
                 Зовнішній ринок алкогольної продукції 
                 Світовий ринок горілки 
 
                                                                                                                  
 
 
 
К82346(В)   339 
 
    
   Савка,АндрійПавлович. Вплив міжнародної торгівлі на добробут населення 
трансформаційних країн [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Савка Андрій Павлович ; Терноп. 
нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 21 с. 
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С 18961(В) 
   338 
 
    Реєнт, Олександр Петрович.  
    Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.) [Текст] : 
[монографія] / Реєнт О.П., Сердюк О.В. ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : [Ін-т історії України 
НАН України], 2011. - 365 с. 
 
Розділ 1.Сільске господарство України в добу капіталістичного розвитку (1861-1914) 
Розділ 2. Природничі ресурси України і світу 
Розділ 3. Світовий сільськогосподарський ринок у другій половині  X!X – початкуXXст. 
Розділ 4.Експорт продуктів сільського господарства України (1861-1914р.р.)   
 
Р333694(В)   
   338 
 
     
    Стратегічний розвиток туристичного бізнесу [Текст] : монографія / [Т.І. Ткаченко, С.В. 
Мельниченко, М.Г. Бойко та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : 
[КНТЕУ], 2010. - 596 с. 
 
 У монографії визначено пріоритетні напрями діяльності підприємств готельного та туристичного 
бізнесу. Розроблено методологічні підходи до формування стратегічного розвитку 
підприємств.Розглянуто основні заходи щодо вдосконалення економічного механізму управління 
підприємствами, комплексної системи управління якістю послуг та конкурентоспроможністю 
підприємств. 
  
 
 
                                            Р 335362(В)        

    
    338         

        
Тінтулов, Юрій Валерійович. Державне регулювання АПК України в умовах 
членства в СОТ. 
[Текст] : монографія / Ю.В. Тінтулов. - О. : Пальміра, 2010. – 130с. 
 
                      Зі змісту:  
 
1.Основи ринкових відносин та необхідності державної підтримки сільського 
господарства в сучасних умовах 
2.Закордонний досвід державного регулювання та організації управління АПК 
3.Аналіз стану та напрями вдосконалення системи державного регулювання АПК 
України 

 
 
 
 
  
           
К81293(В)   
   339 
 
    
   Тимечко,ІринаРоманівна.  Організаційно-економічне забезпечення розвитку прикордонної  
торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка" / Тимечко Ірина Романівна ; НАН України, Ін-т 
регіональних досліджень. - Л., 2010. - 20 с. 
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Р336175(В) 
  338 
    
 
     
    Туристичний імідж регіону [Текст] : монографія / [Байназаров А. М., 
Бойко О.В., Вишневська О.О. та ін.]; за ред. А. Ю. Парфіненка; Харк. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х.: [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2011. - 312с. 
    
                  Зі змісту:  
 
Розділ 1. Туристичний імідж як чинник конкурентоспроможності регіону 

1.1. Образ, імідж, бренд регіону-чинники формування 
конкурентних переваг регіонального розвитку 

1.2. Теоретико-методичні основи створення та реалізації туристичного іміджу 
1.3. Туристична дестинація як об’єкт іміджмейкінгу 
1.4. Формування туристичного іміджу регіонів проведення ЄВРО 2012 
1.5. Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість як складові іміджу Харківського 

регіону 
1.6. Вплив туристичного іміджу Харківського регіону на розвиток іноземного туризму 

 
Розділ 2. Культурний простір регіону як джерело формування імеджевих стратегій 
Розділ 3. Інструменти та технології реалізації регіонального туристичного бізнесу 
 

 
Р333723(В)   
   338 
 
    
   Ходжаян,АлінаОлександрівна. Конкурентоспроможніс ть національної економіки: сутність,  
ме тоди оцінювання, сучасний стан [Текст] : монографія / А.О. Ходжаян ; Черкас. держ. технол. 
ун-т. - Черкаси : Вертикаль, 2010. - 431 с.   
 
 Зі змісту: 
 
Розділ  1. Теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності 
Розділ  2. Науково-практичні аспекти управління конкурентоспроможністю національної 
економіки 
Розділ   3. Особливості формування конкурентного внутрішнього ринку 
Розділ 4. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю 
економіки України 
Розділ  5. Реалізація міжнародної конкурентоспроможності економіки України 
 
 
 
 
К79355(В)   
   338 
 
    
   Черевко,ДенисГеоргійович. Підвищення конкурентоспроможнос ті молокопереробних  
підприємс тв в умовах членства України в СОТ [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Черевко 
Денис Георгійович ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Л., 2010. - 20 с. 
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К80002(В) 
   339 
 
    
   Шпанко,АнатолійСергійович. Стратегічна конкурентоспроможніс ть інс титутів спільного  
інвестування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Шпанко Анатолій Сергійович ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи. - К., 
2010. - 20 с. 
 

 
 
 
Р 336291 
   339 
 
    Щербата, Надія Зіновіївна.  
    Зовнішньоекономічна політика Європейського Союзу в зонах 
вільної торгівлі [Текст] : монографія / Н. З. Щербата ; Волин. нац. ун-т 
ім. Л. Українки. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2011. - 200 с. 
 
                                               
 
 
 
 
                                                                  Зі змісту: 
 
 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу розвитку зон вільної торгівлі у 

світовому господарстві 
 Розділ 2. Механізми функціонування зон вільної торгівлі Європейського Союзу 
 Розділ 3. Формування засад вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною 
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Розділ  5 Міжнародні валютно-фінансові організації. Валютно-фінансова система 
 
 

 
 
 
Р335981(В)   
   336 
 
    
   Баймура тов,МихайлоОлександрович. Офшорні зони  у сучасному 
всесвіті: питання теорії та практики [Текст] : монографія / 
Баймуратов М. О., Зоріна О. І. - О. : Фенікс, 2010. - 174 с. 

 
                                   
 
 
                                                   Зі змісту: 
 
Розділ 1. Глобальне управління в міжнародному економічному праві 
Розділ 2. Загальнотеоретичні аспекти фінансово- правового 
регулювання використання офшорів у господарській діяльності юридичних осіб 
Розділ 3. Фінансово-правовий (податковий) механізм участі юридичних осіб в офшорній діяльності 
Розділ 4. Юридична відповідальність за податкові правопорушення у сфері офшорної діяльності 
 
 
  

 
Р335908(В) 
   
   339 
 
    
    Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної 
діяльності [Текст] : навч. посіб. / Кондусова Л. Ф., Нескородєва І. І. ; 
Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2010. - 200 с. 
 
 Розкрито основи та принципи здійснення міжнародної 
валютної діяльності, що сприятиме ефективності проведення 
експортно-імпортних операцій, збільшенню валютних 
ресурсів і погашенню зовнішньої заборгованості. Викладено 
матеріал, що допоже у вирішенні проблем, пов’язаних з  

валютно-фінансовими розрахунками у зовнішньоекономічній торгівлі. 
 

Р334138(В)   
   339 
 
    
   Варналій,ЗахарійСтепанович. Ринок суверенних єврооблігацій України: пробле ми 
становлення та перспективи розвитку [Текст] : монографія / З. С. Варналій, С. М. Марченко ; 
Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Н.-д. центр з проблем 
оподаткування, Н.-д. ін-т фін. права. - К. : Знання України, 2010. - 311 с. 
 
  Зі змісту: 
 
.Розділ 1 . Теоретичні засади запозичень на міжнародному ринку капіталу 
 Розділ 2.  Еволюція ринку суверенних єврооблігаційних запозичень України 
 Розділ 3.  Аналіз і проблеми розвитку ринку суверенних єврооблігацій України 
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 К75096(В)   
   339 
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