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Тематична виставка " Міжнародна економіка. 
Європейський Союз і Україна" 

 
(надходження II квартал 2012) 

 
          
Розділ 1. Зовнішньоекономічна  діяльність.  Міжнародна  економіка.  Європейський  Союз і 

Україна.   Міжнародні економічні відносини у системі світового господарювання 
 

 
     С 19258(ТВ) 
          339 
 
Актуальні проблеми європейської інтеграції [Текст] : зб. ст. з питань 
європ. інтеграції та права / за ред. Дмитра Ягунова. - О. : Фенікс. 
   Вип. 6. - О., 2011. - 178 с.  
 
Збірник статей включає дві частини:  

1. Соціально-економічні проблеми сучасних євроінтеграційних процесів 
2. Реформування національної системи кримінальної юстиції у 

відповідності до світових та європейських стандартів 
 

 
   
    С 19259(ТВ) 
        339 
 
Актуальні проблеми європейської інтеграції [Текст] : зб. ст. з питань 
європейськ. інтеграції та права / за ред. Дмитра Ягунова. - Суми : ПП Кочубей Н. 
В. Вип. 7. - Суми, 2011. - 276 с. 
     
   Збірник з актуальних питань європейської інтеграції включає твори молодих  
українських вчених - єврооптимістів і висвітлює політичні та соціально-економічні 
проблеми сучасних євроінтеграційних процесів, питання реформування 
національної системи кримінальної юстиції у відповідності до світових та 
європейських стандартів. Надається інформація щодо імплементації 
міжнародного проекту «Підтримка в’язничної реформи в Україні» на період з жовтня 2011 по 
березень 2013 року а також інформація про другий міжнародний семінар «Європейські стандарти і 
гарантії захисту прав засуджених, попередження неналежного поводження, організація та 
здійснення громадського контролю за дотриманням прав людини в місцях позбавлення волі».                            

 
 
 
          
                                      

 
 Р 337522(ТВ)  
     327 
 
    Александров, О. С.  
 Україна-НАТО : нові умови та реалії співробітництва [Текст] : аналіт. доп. / 
Александров О. С. ; упоряд.: Бегма В. М., Діденко Н. Г., Резнікова О. О. ; за заг. 
ред. О. В. Литвиненка ; Нац. ін-т стратегіч. дослідж. - К. : [НІСД] : [Фенікс], 2011. 
- 56 с. 
 
 В аналітичній доповіді розглянуто зміни, що відбулися в зовнішній політиці 
України й засадах діяльності Північноатлантичного альянсу та вимагають 
кардинального перегляду підходів до розвитку відносин між Україною та НАТО. 

Проаналізовано актуальні аспекти військового та військово-технічного співробітництва України і 
Північноатлантичного альянсу у світлі реалізації Україною позаблокової політики та схвалення 
нової Стратегічної концепції НАТО, зокрема сучасної тенденції, що визначають співробітництво між 
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НАТО й Україною, з урахуванням наявних проблем у цій сфері, а також основні напрями 
співробітництва України й НАТО на сучасному  етапі. 
 
 
Р 337574(ТВ) 
   339 
 
    Арсеенко, А. Г.  
Вызовы глобализации и Украина [Текст] : [монография] / А. Г. Арсеенко, А. Н. 
Малюк, Н. В. Толстых ; НАН Украины, Ин-т социологии. - К. : [Ин-т социологии 
НАН Украины], 2011. - 517 с. 
 
  Из содержания: 
 
Глава 1. Состояние и перспективы глобализации на изломе веков 
Глава 2. Современная неолиберальная экономическая глобализация 
Глава 3. Геополитические и геокультурные аспекты глобализма 
 
 
 

 
Б 14773(ТВ)      
   339 
    Артеменко, Віктор Олександрович.  
Формування конкурентоспроможнос ті підприє мств в умовах євроінтеграції 
України [Текст] : монографія / Артеменко В. О. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - 
Луганськ : Янтар, 2011. - 344 с. 
 
У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади формування 
конкурентоспроможності підприємств в умовах інтеграції. Розглянуто стан і розвиток  
підприємств АПК. Визначено перешкоди та проблеми розвитку підприємств. 
Установлено сутність і поняття конкурентних переваг підприємства. Наведено напрями 

концептуального вирішення проблем конкурентоспроможності підприємств на сучасному етапі 
розвитку національної економіки. Визначено структуру конкурентоспроможності підприємств АПК в 
умовах інтеграції. Досліджено конкурентоспроможність переробних підприємств. Установлено 
чинники впливу на конкурентоспроможність підприємств АПК. Визначено складові 
конкурентоспроможності підприємств на сучасному етапі розвитку національної економіки в умовах 
інтеграції. Здійснено оцінку конкурентоспроможності переробних підприємств АПК. Запропоновано 
оцінку системи управління конкурентоспроможністю підприємств. Проведено оцінку умов розвитку 
конкурентоспроможності переробних підприємств АПК.  Здійснено аналіз джерел 
конкурентоспроможного розвитку підприємств та його співвідношення з галузевими та 
загальноекономічними тенденціями. Розглянуто організаційно-економічні заходи формування 
конкурентоспроможності підприємств. 
 
 
 
Р 338803(ТВ) 
   34 
 
    Братко, Ірина Василівна.  
Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи 
розвитку [Текст] : монографія / І. В. Братко ; за ред. А. І. Дмитрієва ; Укр. держ. ун-т фінансів та 
міжнар. торгівлі, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - О. : Фенікс, 2011. - 
248 с. 
 
 
    Зі змісту: 
 
Розділ 1. Правові основи регулювання міжнародних відносин у сфері міжнародної технічної 
допомоги 
Розділ 2. Міжнародно-правове регулювання надання та використання міжнародної технічної 
допомоги 
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Розділ 3. Особливості реалізації міжнародних угод України у сфері міжнародної технічної допомоги 
 
 
Р 338772(ТВ) 
   339 
 
    Брюне, Антуан  
    Економіка імперіалізму: гегемоніс тична спрямованість Китаю [Текст] : [монографія] / Антуан 
Брюне, Жан-Поль Гішар. - Сімф. : ДІАЙПІ, 2011. - 240 с.  
 
У монографії розглянуто основні напрями економічної політики Китаю, іі  гегемоні стична сутність, 
яка стала однією з головних причин сучасної світової фінансово-економічної кризи. Французькі 
економісти аналізують історію становлення наддержав та проводять аналогії між їх діями та 
сучасним розвитком Китаю,  вказуючи шляхи виходу з кризи. 
 
 
Р 337943(ТВ) 
  31     
Відякіна, Марія Миколаївна.  
    Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір [Текст] : 
монографія / М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. 
ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : [ДКС центр], 2011. - 198 с. 
   
    Зі змісту: 
 
Розділ 1. Концептуальні засади дослідження міжнародної трудової міграції 
Розділ 2. Механізм трансформації міграційної політики країн Європейського 
Союзу 
Розділ 3. Вплив трудової еміграції на динаміку показників макроекономічного розвитку України 
Розділ 4. Роль трудової міграції у формуванні макроекономічних пріоритетів України 
 
 
 
Р 337654(ТВ) 
   355 
     
    Військово-технічне співробітництво в умовах глобалізації: український вимір [Текст] : 
аналіт. доповідь / В. М. Бегма ; за заг. ред. О. В. Литвиненка ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - 
К. : [НІСД], 2011. - 80 с. 

 
 
В аналітичній доповіді оцінено поточний стан системи військово-технічного 
співробітництва України з іноземними країнами, проаналізовано головні 
проблеми й визначено головні цілі на найближчу перспективу та шляхи й 
напрями їх досягнення. У додатку подано матеріали засідання «круглого 
столу», що відбувся 18 травня 2011 року в Національному інституті 
стратегічних досліджень. 
 
 
 
 
 

 
Р338180(ТВ) 
   339 
 
   Гладій,Ірина Йосипівна.  
Міжнародні виробничі мережі в Європі [Текст] : [монографія] / Гладій Ірина Йосипівна, Зварич 
Ірина Ярославівна. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. - 292 с. 
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Зі змісту: 
 

Розділ 1. Міжнародні виробничі мережі в сучасній світовій економіці 
Розділ 2. Фрагментація економічного простору Європи в рамках міжнародних виробничих мереж 
Розділ 3. Макроекономічні аспекти процесу формування міжнародних виробничих мереж Європи 
Розділ 4. Перспективи залучення підприємств України в МВМ Європи 
Р337958(ТВ) 
   34 
 
   Годованюк,С.П.  
    Международные правила предупреждения столкновений судов в море и связь МСС [Текст] 
: справ. для курсантов и студ. по дисциплинам: Вступление в специальность, Управление судном, 
Предупреждение столкновения судов, Основы несения штурманской вахты, Применение 
международных конвенций на борту судна, Положения международных конвенций IMO и ILO / 
Годованюк С. П., Пятаков Э. Н. ; ВУЗ "Херсон. гос. мор. ин-т". - Херсон : Олди-плюс, 2011. - 242 с. 
 
 
 
Информационный справочник содержит краткий исторический обзор, конвенцию, а также русский и 
английский тексты Международных правил…Приведено пояснение отдельных положений правил 
МППСС-72. 
В справочнике приведена классификация средств связи и сигнализации, даны определения 
главных терминов, связанных с сигнализацией, разработаны общие правила флажной, световой 
сигнализации с использованием знаков азбуки Морзе, сформулированы основные задачи, 
решаемые в соответствии с Международными правилами столкновений судов в море (МППСС-72). 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                     
 
Р 338668(ТВ) 
    38 
     
    Європейська економічна політика. Практикум. [Текст] : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / [В. І. Чужиков, Є. Г. Панченко, А. А. Грищенко та ін.] ; 
за заг. ред. В. І. Чужикова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т імені 
Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 214 с. 
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Еволюція інтеграційної моделі ЄС 
Розділ 2. Консолідований бюджет ЄС 
Розділ 3. Горизонтальні політики ЄС. Політика регіонального та соціального розвитку 
Розділ 4. Секторальні політики Європейського Союзу 
Розділ 5. Політика захисту прав споживачів 
Розділ 6. Зовнішні політики з ЄС 
Розділ 7. Стратегія зближення України з ЄС. 
 
 
 
С18533(ТВ) 
   339 
 
    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European Vector of Economic 
Development : зб. наук. пр. / Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля. - Д. : [Вид-во 
ДУЕП]. - ISSN 2074-5362. 
   Вип. 2 (9). - Д., 2010. - 276 с. 
 
Цільове призначення – висвітлення результатів новітніх досліджень і актуальних досягнень в  
економічній науці та підприємництві на шляху реалізації європейського вибору України. 
  Матеріали публікуються українською, російською, англійською і польською мовами. 
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Р338184(ТВ) 
   339 
 
     
    Зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні і перспективи турецько-
українського співробітництва [Текст] = Enhancing Security in the Black Sea 
Region and Prospects for the Turkish-Ukrainian Cooperation : [збірник] / Центр 
Разумкова, Фонд Арсенія Яценюка "Open Ukraine", Центр міжнар. та європейських 
дослідж. Університету Кадір Хас. - К. : [Заповіт], 2011. – 179С. 
 
Збірник презентує матеріали проекту Ценру Разумкова і Центру міжнародних та 
європейських досліджень Університету Кадір Хас, здійсненого за підтримки Фонду 
Арсенія Яценюка « Open Ukraine» і Чорноморського трасту регіональної співпраці 

- проекту Фонду Маршала(США).У виданні містяться виступи учасників міжнародної конференції. 
Також представлені статті вітчизняних та іноземних експертів. Матеріали друкуються українською 
та  англійською мовами.   
 
  
 
Р 338209(В) 
   327 
 
    Ирхин, Александр Анатольевич.  
    Геополитические циклы Евразии и национальные интересы Украины 
[Текст] : [науч. изд.] / Ирхин А. А. - Севастополь : Рибэст, 2011. - 294 с. 
 
 
В работе исследуются проблемы взаимодействия великих держав в Евразии 
и место Украины в данных геополитических процессах. Авторская концепция 
включает условия и модели реинтеграции Большого евразийского 
пространства в формирующейся системе нового мирового порядка. 
 
 

 
Р 338768(ТВ) 
   34 
 
    Кивалова, Татьяна Сергеевна.  
Международное частное право [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. С. 
Кивалова, А. В. Трояновский ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Центр 
междунар. права иправосудия. - О. : Фенікс, 2011. - 264 с. 
 
Учебно-методическое пособие по курсу «Международное частное право» 
предназначено для студентов Национального университета «Одесская 
юридическая академия» всех форм обучения, изучающих международное 
частное право, а также может быть использовано при изучении специальных 

курсов, посвященных регулированию внешнеэкономической деятельности, международных 
коммерческих контрактов, вопросам международного коммерческого арбитража. 
 
 
 
К80087(ТВ) 
   339 
 
    Кислова,ЛюдмилаАнатоліївна.  
 Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глобалізації ринку чорних металів [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" / Кислова Людмила Анатоліївна ; Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2010. 
- 20 с. 
 



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

 
Р 338740(ТВ) 
   34 
 
    Колісніченко, Катерина Станіславівна.  
    Ліга Націй у розвитку міжнародного права [Текст] : монографія / К. С. 
Колісніченко ; за ред. А. І. Дмитрієва. - О. : Фенікс, 2011. - 234 с. 
 
              Зі змісту:  
 
Розділ 1. Питання міжнародно-правового становлення ліги націй 
Розділ 2. Статут ліги націй як основа універсального міжнародного 
правопорядку  
Розділ 3. Ліга націй в контексті прогресивного розвитку між народного 
права 
 
 
 
 
Р 338438(ТВ) 
   339 
     
    Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування 
Європейського Союзу (2010/C 83/01) [Текст] : хрестоматія / [упоряд. Б. В. Бабін]. - О. : Фенікс, 
2012. - 294 с. 
   Зі змісту: 
 
Консолідована версія Договору про Європейський Союз 
Консолідована версія Договору про функціонування Європейського Союзу 
Протоколи до договору про функціонування Європейського Союзу 
Додатки до договору про функціонування Європейського Союзу 
Декларації, що додаються до заключного акту міжурядової конференції, що схвалила Лісабонський 
договір 
Хартія основоположних прав Європейського Союзу 
 
 
 
К82027(ТВ) 
   339 
 
    Крет,РоманМихайлович.  
 Зовнішня політика Республіки Білорусь в умовах інтеграційних трансформацій Східної  
Європи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Крет Роман Михайлович ; НАН України, 
Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. - К., 2010. - 20 с. 
 
 

Р 338725(ТВ) 
   37 
 
    Кузьмінський, Анатолій Іванович. 
 
   Моделювання професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах 
інтеграції України в європейський освітній простір [Текст] : навч. посіб. / 
А. І. Кузьмінський, К. М. Гнезділова ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького. - Черкаси : [Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2011. - 84 
с. 
 
У виданні розкриваються питання моделювання професійної діяльності 
майбутнього фахівця в умовах інтеграції України в європейський освітній 

простір. 
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К82866(ТВ) 
   339 
 
    Кущовий,ДмитроОлександрович.  
 Розвиток міжнародної економічної діяльності країн в сучасних світогосподарських умовах 
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.02 "Світове госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Кущовий Дмитро Олександрович ; Донецьк нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 
20 с. 
 
 
Р 338852(ТВ) 
   656 
 
    Ложачевська, Олена Михайлівна.  
    Глобальна інституціональна взаємодія міжнародних 
авіаційних організацій з аеропортами України [Текст] : монографія / 
О. М. Ложачевська, О. Т. Полторацька. - К. : Логос, 2011. - 208 с. 
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Методологічні основи глобальної інституціоналізації 
Розділ 2. Аналітичні дослідження глобальних інституціональних 
процесів в авіаційному транспорті 
Розділ 3. Методичні підходи до організації взаємодії міжнародних 
авіаційних інститутів з аеропортами України 
 
Р 338475(ТВ) 
   327 
 
    Лозовицький, Олександр Станіславович.  
    Зовнішня політика держави: становлення та розвиток в умовах глобалізації [Текст] : 
монографія / О. С. Лозовицький ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : [Вид-во 
Європ. ун-ту], 2011. - 400 с. Союзу (2010/C 83/01) [Текст] : хрестоматія / [упоряд. Б. В. Бабін]. - О. : 
Фенікс, 2012. - 294 с. 
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Ґенеза ідейно-теоретичних основ та методологія дослідження зовнішньої політики 
держави 
Розділ 2. Вплив світових тенденцій на розвиток держав та їх зовнішню політику 
Розділ 3. Особливості розвитку зовнішньої політики держави в умовах глобалізації 
Розділ 4. Інноваційні технології зовнішньої політики держави в умовах глобалізації 
Розділ 5. Виклики і загрози зовнішньої політики держави в умовах глобалізації 
Розділ 6. Глобалізаційні чинники динамізації зовнішньої політики української держави 
 
 
Р337990(ТВ) 
   34 
 
Льовін,АнтонВалерійович.  
   Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів: 
нормативний аспект [Текст] : [монографія] / А. В. Льовін ; за наук. ред. О. В. 
Задорожнього ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - К. : 
Промені, 2011. - 218 с. 
 
Монографію присвячено міжнародно-правовому регулюванню передач 
ядерних матеріалів за різними сучасними договірними та квазі-договірними 
режимами, що включають такі сфери як: нерозповсюдження ядерної зброї та 
гарантії, фізичний захист ядерних матеріалів, боротьбу з актами ядерного 
тероризму, безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом, міжнародну торгівлю та ін. 
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Досліджено нормативний аспект сучасних міжнародних передач ядерних матеріалів, а саме 
виділено та проаналізовано зміст і взаємодію тих різнорідних норм сучасного міжнародного права, 
що визначають допустимість кожної конкретної міжнародної передачі ядерного матеріалу. 

Б13815(ТВ) 
339 
     
    Майбутнє Європейського Союзу та перспективи європейської інтеграції 
України [Текст] : матеріали IV міжнар. студ. наук.-практ. конф. / [упоряд. В.Г. 
Лавриненко] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : [Вид-во НПУ ім. М.П. 
Драгоманова], 2009. - 110 с. 
 
У збірнику вміщені виступи учасників 5-ї міжнародної студентської науково-
практичної конференції. В роботі конференції брали участь представники 12 
університетів країн Європейського Союзу та України. 
  Постійно діючий «Дебатний майданчик» між представниками університетів 
країн - членів ЄС та України дає можливість поглибити розуміння серед 

студентства сучасного характеру і тенденцій подальшої європейської інтеграції. 
 
Р 338777(ТВ)34 
 
    Мельник, Светлана Александровна.  
    Односторонние акты государств в современном ме ждународном праве [Текст] : 
монография / С. А. Мельник. - О. : Фенікс, 2011. - 336 с. 
 
   
  Из содержания: 
 
Часть 1. Концептуальные основы определения односторонних актов государств 
Часть 2. Характеристика традиционных видов односторонних актов государств и их применение в 
практике государств 
Часть 3. Односторонние акты государств как объект кодификации и прогрессивного развития в 
рамках комиссии международного права ООН  
 
 
 

   
 
С 19256(ТВ) 
   339 
 
    Міжнародні відносини: теорія і практика [Текст] : зб. наук. пр. / Львів. 
нац. ун-т імені Івана Франка. - Л. : [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка], 2011 - . 
   Вип. 1. - Л., 2011. - 170 с. 
 
У збірнику наукових праць висвітлено актуальні проблеми різних галузей 
міжнародних відносин: теорії та історії міжнародних відносин, міжнародного 
права, світового господарства і міжнародних економічних відносин, 
країнознавства та лінгвістики. 

 
 
Р 338452(ТВ) 
   339 
 
    Морозов, О. В.  
    Митна система Рсійської імперії в українських губерніях XVIII - початок XX ст. [Текст] : 
монографія / О. В. Морозов ; Держ. митна служба України, Акад. митної служби України. - Д. : 
АМСУ, 2011. - 312 с. 
 
Монографія присвячена історичній еволюції російської митної системи  на території українських 
губерній у XYIII  - на початку  XX ст. 
 Висвітлено теоретико-методологічні аспекти історичного процесу включення українських 
земель в імперську митну систему.  Запропоновано авторську концепцію ролі митного 
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регулювання. Окреслено соціально-економічне значення українських губерній у цьому процесі. 
Особливу увагу приділено генезису митної ідеології Російської імперії та її впливу на соціальні 
процеси в Україні.  Визначено нові критерії історичного аналізу ефективної діяльності митних 
органів у досліджуваний  історичний період. 
Р338602(ТВ) 
   34 
 
 
    Мотиль, Володимир Ігорович.  
 Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і практика 
[Текст] : монографія / В. І. Мотиль ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. - Л. 
: [ЛНУ ім. І. Франка], 2011. - 302 с. 
 
У монографії розглянуто найбільш актуальні аспекти проблематики 
гуманітарної інтервенції, еволюція концепції гуманітарної інтервенції, 
питання правомірності гуманітарної інтервенції відповідно до сучасного 
міжнародного права, здійснення гуманітарного втручання під егідою ООН 
та регіональних міжнародних організацій. У праці аналізуються численні 
приклади здійснення гуманітарних інтервенцій. 
 
 
 

 
Р 338749(ТВ) 
   327 
 
     
    Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття [Текст] : 
зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (22 серпня 2011 р., м Київ) / Нац. ін-т стратегіч. 
дослідж. - К. : [НІСД], 2011. - 192 с. 
 
 
 
 

 
Зі змісту: 
 
Засідання 1. Політичні та гуманітарні орієнтири розвитку України в глобалізованому світі 
Засідання 2. Економічний суверенітет і сучасні підвалини національної конкурентоспроможності 
України 
Засідання 3. Україна у світі та проблеми забезпечення національної безпеки 
 
 
 
 
Р338356(ТВ) 
   34 
    
Омельченко,АндрійВолодимирович.  
   Адміністра тивно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні [Текст] : монографія / А. В. Омельченко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 309 с. - Бібліогр.: с. 269-308. 
 
                                                          Зі змісту: 
 
Розділ 1.   Зовнішньоекономічна діяльність в Україні та її правове регулювання 
Розділ 2.   Організаційно-правовий зміст державного управління    
зовнішньоекономічною діяльністю в Україні 
Розділ 3.  Органи місцевого самоврядування та інші органи недержавного управління у системі  
органів управління  зовнішньоекономічною діяльністю 
Розділ 4.  Державне управління зовнішньоекономічною інтеграцією у світовий економічний простір 
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Р337988(ТВ) 
   339 
 
Петров,РоманАрестович.  
  Транспозиция "acguis" Европейского Союза в правовые системы третьих  
стран [Текст] : монография / Р. А. Петров. - К. : Истина, 2011. - 384 с.   
 
   Монография посвящена изучению объема и содержания понятия "acguis" 
Европейского Союза в праве Европейского Союза, а также материальным и 
процессуальным способам транспозиции "acguis" Европейского Союза в правовые 
системы третьих стран. Особое внимание уделено анализу объема и содержания 
понятия"acguis" Европейского Союза в соглашении между Европейским Союзом и 

третьими странами. В монографии предлагается методология прогнозирования элементов"acguis" 
Европейского Союза в соглашении между Европейским Союзом и третьими странами в 
соответствии с целями внешней политики Европейского Союза. 
 
 
Р338582(ТВ) 
   338  
 
   Поручник, Анатолій Михайлович.   
    Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність 
[Текст] : навч. посіб. під час підготов. фахівців ОКР "спецаліст", "магістр" за 
спец. "Технологія вир-ва та переробки продукції тваринництва", "Агрономія", 
"Механізація сільского госп-ва" у вищ. навч. закладах III-IV рівнів акредит. М-
ва аграр. політики та продовольства України / [І. А. Воловик, О. М. Стеценко, 
О. П. Карасьов, О. В. Лебеденко] ; М-во аграр. політики та продовольства 
України, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда 
Нобеля], 2011. - 184 с. 
 
  Зі змісту:  
 
Тема 1. Сучасні тенденції розвитку міжнародної економіки та світового сільського господарства 
Тема 2. Регіональна структура і особливості с ільського господарства 
Тема 3. Аграрна політика інтеграційних об’єднань 
Тема 4. Основи міжнародної торгівлі та її форми 
Тема 5. Міжнародні ринки продовольства та засобів виробництва для агробізнесу 
Тема 6. Порядок здійснення експортно-імпортних операцій суб’єктами господарювання в Україні 
Тема 7. Міжнародна інвестиційна діяльність та трудова міграція 
Тема 8. Валютні та фінансові операції на світових ринках 
 
 
К78719(ТВ) 
   339 
 
    Семкова,ЛіліяВ'ячеславівна.  
 Міжнародна економічна діяльність країн в умовах глобальної конкуренції [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / Семкова Лілія В'ячеславівна ; Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2010. - 20 с. 
 
 
С19134(ТВ)   
   339 
 

   Сиденко,ВладимирРоманович 
    Глобализация - европейская интеграция - экономическое развитие:  
украинская модель [Текст] : в 2 т. / Сиденко В. Р. ; НАН Украины, Ин-т экономики и 
прогнозирования. - К. : [Експрес], 2008 - 2011. 
 
   Т. 2 : Европейская интеграция и экономическое развитие. - К., 2011. - 448 с. 
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                  Из содержания: 
 
      Раздел 1. Региональная интеграция экономик как среда экономического развития 

Раздел 2. Европейский Союз как главный приоритет интеграционной политики Украины   
Раздел 3. Интеграционные объединения на постсоветском пространстве- альтернатива ЕС 
или дополняющий элемент? 

      Раздел 4. Модель включения Украины в процессы европейской интеграции  
 

 
 
 

 
К 83746(ТВ) 
   339 
 
    Таранич, Оксана Вікторівна.  
    Формування міжнародної конкурентоспроможнос ті країн на світовому ринку вугільного 
машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світове господарство і міжнар. екон. відносини" / Таранич Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України; Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 23 с. 
 

 
 
 

Б 14901(ТВ) 
   9  
 
    Україна - Європа - Світ [Текст] = Ukraine- Europe-World : міжнар. зб. наук. пр. / 
Терноп. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. - Т. : [Вид-во ТНПУ ім. В. 
Гнатюка]. - (Серія: Історія, міжнародні відносини). 
   Вип. 8. - Т., 2011. - 332 с. 
 
У пропонованому Міжнародному збірнику наукових праць українських і зарубіжних 
учених вміщено статті, повідомлення, документи з різних аспектів багатовікової 
історії України у загальносвітовому контексті, з проблем її зовнішньоекономічної 
діяльності, а також питань еволюції двосторонніх відносин з окремими державами світу. Значну 
увагу приділено історії зарубіжних країн, зовнішньої політики і міжнародних відносин, історичній 
українській та зарубіжній біографістиці, методології, історіографії та джерелознавству. 
 У виданні розглянуто актуальні проблеми вітчизняної і світової культури, освіти, науки, 
релігії і церкви, історичного краєзнавства, подано рецензії та огляди. 

 
 
 
 

 
С 19254(ТВ) 
   339 
    Україна - Іран: через довіру до партнерства [Текст] : монографія / А. М. 
Поручник, М. Сейфоллахі ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т імені 
Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 327 с. 
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Варіативність національних моделей економічного розвитку в 
умовах глобальних трансформацій 
Розділ 2. Сучасні рівні і форми транснаціоналізації національних економік 
України і Ірану 

Розділ 3. Основні напрями розвитку Українсько-Іранського економічного співробітництва 
Розділ 4. Диверсифікація українсько-іранського співробітництва у паливно-енергетичній сфері  
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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  
 
 
 
 
                                           Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД  
 
       
 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. 
 
Р 337249(ТВ) 
   339 
 
    Корж, Марина Володимирівна.  
Механізм управління інструментарієм міжнародного маркетингу. Теорія і практика [Текст] : 
монографія / М. В. Корж ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : [ДДМА], 2011. - 336 с. 
 
 
 
                                              Зі змісту: 
 
Розділ 1. Науково-методологічні засади дослідження глобалізації світового господарства як 
головні передумови необхідності формування та розвитку системи міжнародного маркетингу 
Розділ 2. Методологічні основи дослідження механізму міжнародного маркетингу в системі 
світового господарства 
Розділ 3. Концептуальні засади розвитку міжнародного бізнесу на основі маркетингових стратегій 
Розділ 4. Інноваційний розвиток глобалізованої економіки з використанням інструментарію 
міжнародного маркетингу 
Розділ 5. Розвиток механізму міжнародного маркетингу в глобальній економіці на основі 
управління цінами 
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Розділ 6. Концепція формування механізму управління інструментарієм міжнародного маркетингу 
в умовах глобалізації 
 

 
С 18889(ТВ) 
   339 
 
    Куриляк, Віталіна Євгенівна.  
Менеджмент: міжцивілізаційні і міжкультурні основи [Текст] : 
монографія / В.Є. Куриляк. - К. : КОНДОР, 2010. - 482 с. 
 
                       Зі змісту: 
 
Частина 1. Цивілізаційно-культурні засади глобальної економічної 
інтеграції 
 Розділ 1. Соціокультурні фактори в системі менеджменту 
 Розділ 2. Довіра в інтегрованій світовій економіці 
Частина 2. Інтернаціоналізація економіки та розвиток міжнародного 
менеджменту 
Розділ 3. Теоретичні основи менеджменту глобального простору 
Розділ 4. Організація діяльності підприємства з іноземним капіталом 
Частина 3. Міжкультурна взаємодія в системі економічних відносин 
Розділ 5. Економіка міжкультурних процесів 
Розділ 6. Розвиток методів міжкультурного менеджменту фірми 

 
 
С 19145(ТВ) 
   339 
     
Пустовійт, Роберт Фрідріхович.      
Менеджмент міжнародних корпорацій [Текст] : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Р. Ф. Пустовійт, М. М. Свічинський, М. П. 
Могильницька ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 
2010. - 433 с. 
 
                    Зі змісту: 
 
Розділ 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту 
Розділ 2. Середовище міжнародного корпоративного менеджменту 
Розділ 3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях 
Розділ 4. Ухвалення і реалізація корпоративних рішень 
Розділ 5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій 
Розділ 6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях 
Розділ 7. Технологічна політика міжнародних корпорацій 
Розділ 8. Торговельні трансакції міжнародних корпорацій 
Розділ 9. Інвестиційний процес міжнародних  корпорацій  
Розділ 10.Фінансовий менеджмент у міжнародних корпораціях 
                                    Додатки: 
Додаток 1. Характеристика найпотужніших міжнародних корпорацій 
Додаток 2. Характеристика економічного розвитку провідних країн світу 
Додаток 3. Основні економічні показники найпотужніших країн за ВВП за 2009 рік 
Додаток 4. Загальна характеристика 100 найпотужніших міжнародних корпорацій за версією       
        Global 2000  
Додаток 5. Характеристика 100 найбільших за доходом міжнародних корпорацій за версією Global 
         2000 (2009р.,млрд. дол.)   

 
 
 
  Б 14726(ТВ) 
   33   
Сучасні проблеми економіки і менеджменту [Текст] = Current Problems of 
Economics and Management : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 45-річю 
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Ін-ту економіки і менеджменту та 20-річчю Ін-ту післядипл. освіти Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 
Львів, 10-12 листоп. 2011 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т економіки і менеджменту, Ін-т 
післядипл. освіти. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 724 с. 
  Зі змісту: 

 
 

                    Секція 2 Менеджмент зовнішньоекономічної та митної  діяльності  
 
 
Адамів М.Є. Антисипативне управління підприємствами в умовах зовнішньоекономічної діяльності  
Байдала Н.М. Експортний потенціал: сутнісна характеристика, фактори формування та механізм 
стимулювання 
Вацик Н.О. Сутність та роль витрат на експортну діяльність у системі менеджменту підприємств 
Георгіаді Н.Г., Бобак К.І. Шляхи підвищення ефективності роботи митних органів 
Георгіаді Н.Г.,Криван І.В. Спрощена система митного контролю 
Гнилянська Л.Й. Особливості інформаційного менеджменту на підприємстві в умовах  
зовнішньоекономічної діяльності 
Городиська Н.А. Особливості оцінювання ефективності діяльності інжинірингових підприємств 
умовах зовнішньоекономічної діяльності із використанням інтегрального показника та ін. 
 
 

 
Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  діяльність.  
    Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій  
 
 
Р 338312(ТВ) 
   332 
 
    Герасимчук, Зоряна Вікторівна.  
Транснаціоналізація економіки регіонів України: теорія, методологія, практика [Текст] : 
монографія / Герасимчук Зоряна Вікторівна, Гонта Олена Іванівна ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : 
РВВ ЛНТУ, 2011. - 468 с. 
  
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади транснаціоналізації економіки регіонів    та шляхи її 
регулювання 
Розділ 2. Концептуальні підходи до вдосконалення управління регіональним розвитком в умовах 
глобалізації економіки 
Розділ 3. Аналіз вихідного рівня транснаціоналізації  економіки регіонів України 
Розділ 4. Напрями досягнення синергетичних ефектів транснаціоналізації економіки та специфіка 
діяльності ТНК у регіонах України 
Розділ 5. Механізм формування і реалізації політики транснаціоналізації економіки регіонів 
  
 
 

 
Р 338575(ТВ) 
   339 
 
    Гриценко, Сергій Іванович.  
    Стратегія міжнародної економічної діяльнос ті кластерних утворень 
в інформаційній економіці [Текст] : монографія / Гриценко Сергій 
Іванович, Таранич Андрій Володимирович ; Донец. нац. ун-т, Каф. 
маркетингу. - Донецьк : [ДонНУ], 2010. - 227 с. 
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретичні основи розвитку кластерних утворень в 
інформаційній економіці 

Розділ 2. Стратегія міжнародної економічної діяльності країн у глобальній економіці 
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Розділ 3. Аналіз стану і перспектив розвитку кластерних утворень у світовій та регіональній 
економіці 
Розділ 4. Формування стратегії міжнародної економічної діяльності кластерних утворень 
 
Б 14809(ТВ) 
   33 
 
    Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для 
України [Текст] : (аналіт. матеріали, засновані на результатах проекту 
"Вдосконалення стратегій, політик та регулювання інновацій в Україні" 
EuropeAid/127694/C/SER/UA), Київ, жовтень, 2011 р. / ред.: Гудрун Румпф, 
Джордж Строгилопулос, Ігор Єгоров. - К. : Фенікс, 2011 - . - (Проект ЄС 
"Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні"). - 
ISBN 978-966-651-907-1. 
 
   Т. 1 : Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для 
розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до 
заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні. 
- К., 2011. - 214 с. 
 
     Зі змісту: 
 

1. Вступ 
2. Інноваційні моделі сталого зростання 
3. Фінансування інновацій 
4. Сприяння дослідженням, розробкам та інноваціям: податкові пільги та послуги підтримки 
5. Інноваційна культура 
6. Встановлення пріоритетів інноваційного і технологічного розвитку 
7. Інноваційні мережі та інфраструктура підтримки бізнесу 
8. Координація, ролі та відповідальність в рамках національної  інноваційної системи 
9. Державні науково-технічні та інноваційні програми 
10. Державна та регіональна політика відносно досліджень та інновацій на малих і середніх 

підприємствах 
11. Індикатори науково-технічного та інноваційного розвитку 
12. Регіональні інноваційні програми 
13. Фактори децентралізації 
14. Особливості інноваційної діяльності та структурних перетворень у промисловості в регіонах 

з переважанням вугільної та сталеливарної галузі 
15. Інноваційне табло для України. 

 
 
К81170 
   339 
 
    Калюсь,ОлександрОлексійович.  
 Інформаційні технології в систе мі інструментів глобальної конкуренції [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" / Калюсь Олександр Олексійович ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних 
відносин. - К., 2010. - 20 с. 
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Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес, комерція. 
                 Світова організація торгівлі (СОТ).Світовий ринок товарів та послуг.               
                 Зони вільної торгівлі  
 
 

        Р 337702(ТВ) 
           64 
 
    Готельно-ресторанний, туристичний та виставковий бізнес: інноваційні 
напрями розвитку, міжнар. наук.-практ. конф. (2011 ; Ялта).  
    Міжнародна науково-практична конференція "Готельно-ресторанний, 
туристичний та виставковий бізнес: інноваційні напрями розвитку", 12-14 жовтня 
2011 року, м. Ялта [Текст] : матеріали конф. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Ф-т 
ресторанно-готельного та турист. бізнесу. - К. : [КНТЕУ], 2011. - 358 с. 
 
Розглянуто та обговорено проблеми та напрямки інноваційного розвитку туризму, 
готельно-ресторанного та виставкового бізнесу. Проаналізовано науковий базис 
щодо застосування інновацій в туристичній сфері. Актуалізовано вирішення питань 

щодо забезпечення сприятливого підприємницького та інвестиційного клімату в країні;  підтримки 
розвитку та впровадження продуктивних та процесних інновацій у діяльності суб’єктів 
господарювання; розвитку інтеграційних процесів у підприємництві, його адаптації до умов 
глобалізації та інтеграції у світову економіку. 
 
 
 
Р 338623(ТВ) 
    338 
 
    Єрмаченко, Володимир Єгорович.  
Дослідження світового та регіональних туристичних 
ринків [Текст] : конспект лекцій / Єрмаченко В. Є., Дехтяр Н. А. ; 
Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. - 240 с.  
 
Присвячено питанням вивчення науково-методологічних підходів і 
теоретичних засад макрорегіональних досліджень, розуміння 
сутності поняття туристичного регіону, формування знань стосовно 
функціонування транскордонного  співробітництва та основ регіональної політики, 
набуття практичних навичок з аналізу і планування діяльності туристичних регіонів. 
 
 
 
Р 337883   67(ТВ) 
     
    Легка промисловість України: теоретико-методологічні засади управління розвитком в 
умовах інтеграції до СОТ [Текст] : [монографія] / [ І.М. Грищенко, Ю.В. Гончаров, І.В. Щербина, та 
ін. ] ; за ред. Ю. В. Гончарова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2011. - 332 с. 
 
  Зі змісту: 

 
Розділ 1. Моделювання впливу умов господарювання, які виникли із вступом України 
до СОТ  на розвиток легкої промисловості 
Розділ 2. Напрями реструктуризації підприємств легкої промисловості України 
Розділ 3. Формування методик управління економічним розвитком підприємств легкої 
промисловості в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності 
Розділ 4. Сучасні підходи до управління трудовим потенціалом на підприємствах 
легкої промисловості в умовах інтеграції України до СОТ 
Розділ 5. Управління розвитком легкої промисловості на засадах економіки знань та 
інноваційного підходу 
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Розділ 6. Екологізація підприємств легкої промисловості як шлях до досягнення  
стандартів і вимог СОТ до продукції галузі. 
 
 
 
  С 19252(ТВ) 
   339 
 
    Осика, Сергій Григорович.  
    Вирішення спорів у Cвітовій організації торгівлі [Текст] : 
[монографія] / С. Г. Осика, В. В. Коновалов ; Київ. нац. торг.-екон. 
університет. - К. : [б. и.], 2011. - 280 с. - (Серія "Система Світової 
організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних 
процесів"). 

 
   
 
 

Зі змісту: 
 
Розділ 1. Генеральна угода про тарифи та   торгівлю як основа системи вирішення спорів Світової 
організації торгівлі (інституціональний та юридичний аспекти) 
Розділ 2. Базові характеристики інституціонального механізму вирішення спорів СОТ 
Розділ 3. Базові характеристики правового механізму системи вирішення спорів СОТ та 
особливості цього юридичного процесу. 
 
 
 

Р338318(ТВ) 
   656 
     
    Пробле мы сбалансированности мирового рынка морской торговли  
[Текст] : монография / [Примачев Н. Т. , Миюсов М. В., Шемякин А. Н. и др. ] ; 
Одес. нац. мор. акад. - О. : [ИздатИнформ], 2011. - 320 с. 
 
                                     Из содержания:  
 
Раздел 1. Ресурсный потенциал функционирования глобального рынка 
морской торговли 
Раздел 2. Особенности транспортного обслуживания международной 

экономики 
Раздел 3. Интеграционные процессы и мультимодальные транспортные технологии 
Раздел 4. Особенности и принципы структуризации рынка транспортных услуг 
Раздел 5. Оптимизация позиционирования транспортных предприятий в конкурентной среде 
Раздел 6. Параметры и направления развития крупного судоходства 
Раздел 7. Экономико-правовые аспекты управления безопасностью торгового судоходства  
 
 
 
 
 
Р 338559(ТВ) 
   339 
     
    Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних 
переговорів [Текст] : міжпредметний комплекс. тренінг зі спец. 8103 
магістер. прогр. "Міжнародна торгівля" / Т. М. Циганкова, О. О. Євдоченко, 
А. О. Олефір [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 212 с. 
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Видання являє собою синтез систематизованого викладу теоретичних засад та практичних вправ 
щодо участі у дво- та багатосторонніх міжнародних торговельно-економічних переговорах. 
Матеріали тренінгу охоплюють всі стадії переговорного процесу: підготовчий, проведення 
переговорів ( дво- та багатосторонніх), оцінювання їх результатів та інформування суспільства. 
 
 
С 19189(ТВ) 
   339 
     
    Структурна переорієнтація зовнішньої торгівлі у систе мі факторів економічного зрос тання 
[Текст] : монографія / [А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко та ін.] ; за ред. А. А. Мазаракі 
; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2011. - 652 с. 
 
  Зі змісту: 
 
У монографії представлено комплексний аналіз умов та механізмів відтворення сучасних відкритих 
економік як суперечливого поєднання екзогенних та ендогенних детермінант економічного 
зростання.  Проаналізовано базові моделі зовнішньої торгівлі. Науково обґрунтовано концептуальні 
засади і механізми структурної переорієнтації зовнішньої торгівлі України. 
Р 338880(ТВ) 
   004 
 
    Тардаскіна, Тетяна Миколаївна.  
    Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. / Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. ; 
М-во інфраструктури України, Держ. служба зв'язку, Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, Каф. 
менедж. та маркетингу. - О. : [ОНАЗ ім. О. С. Попова], 2011. - 120 с. 
 
У навчальному посібнику розкриваються найважливіші теми навчальної дисципліни «Електронна 
комерція». Навчальний посібник містить теоретичну частину, контрольні питання та тести. Значну 
увагу приділено розвитку електронної комерції в умовах становлення інформаційного суспільства, 
системам електронної комерції у корпоративному та споживчому секторах, електронним платіжним 
і фінансовим системам, Інтернет-маркетингу, а також перспективам розвитку електронної комерції 
в Україні. 
 
 

Р 337697(ТВ) 
   331 
 
    Чепурко, Гульбаршин Іскаківна.  
    Ринок праці в Україні : очікувані зміни за членства в СОТ [Текст] : 
[монографія] / Г. І. Чепурко, Ю. О. Привалов, В. М. Галицький ; Нац. акад. наук 
України, Ін-т соціології. - К. : Наук. думка , 2010. - 176 с. 
 
У монографії розглянуто головні аспекти створення й функціонування СОТ, а 
також зміни на ринку праці, загальні наслідки вступу України до СОТ для всіх 
галузей економіки і пересічних громадян. 
 
 

 
                          Р 338742(ТВ) 
                              63 
 
   Черевко, Георгій Владиславович   Конкурентоспроможність 
молокопереробних підприє мств в умовах членства України у світовій 
організації торгівлі [Текст] : монографія / Г. В. Черевко, П. С. Березівський, 
Д. Г. Черевко. - Л. : [Український бестселер], 2011. – 168с.   
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретичні та методичні основи дослідження 
конкурентоспроможності молокопереробних підприємств 
Розділ 2. Оцінка рівня конкурентоспроможності молокопереробних підприємств 
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Розділ 3. Основні шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності молокопереробних 
підприємств 
 
 

Р 337828(ТВ) 
   004 
 
    Юдін, Олександр Миколайович.  
    Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток [Текст] : 
монографія / О. М. Юдін, М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк ; ВНЗ Укоопспілки 
"Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. - 201 с. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Зі змісту: 
 
Розділ 1. Основи електронної комерції 
Розділ 2. Особливості розвитку  Web на сучасному етапі: Web 2.0 
Розділ 3. Проектування комерційного Web-сайту  
Розділ 4. Просування сайту електронної комерції за допомогою пошукової оптимізації 
Розділ 5. Статистика сайту та її аналіз 
Розділ 6. Реклама в Інтернеті 
Розділ 7. Електронні платіжні та фінансові системи в Інтернеті 
                                 Розділ 8. Безпека електронної комерції 
 
 
Розділ 5.   Світова валютна система і  міжнародні валю тно-фінансові відносини   
 
 
К 84880(ТВ) 
   334 
 
    Аванесова, Інесса Борисівна.  
    Розвиток фінансових стратегій ТНК в умовах трансформації глобального середовища 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Аванесова Інесса Борисівна ; М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 23 с. 

 
 
 
Р 338124(В) 
   34 
 
    Виговський, Олександр Ігорович.  
Інститут цінних паперів в міжнародному приватному праві [Текст] : монографія / О. І. 
Виговський. - Х. : [СПДФО Чальцев О. В.], 2011. - 476 с. 
 
  Дана монографія є першим у вітчизняній науці міжнародного приватного права комплексним 
дослідженням правового регулювання транскордонного розміщення та обігу цінних паперів.     В ній 
розкриваються особливості регулювання цінних паперів в міжнародному приватному праві, 
аналізується механізм вирішення колізійної проблеми відносно цінних паперів, досліджуються 
проблеми міжнародного обігу окремих видів цінних паперів. 
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Р 337317(ТВ) 
   339 
 
    Вязовик, Светлана Михайловна.  
    Международные кредитно-расчетные и валютные операции [Текст] : 
учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. подготов. 
"Менеджмент и администрирование", "Экономика и предпринимательство" 
/ С. М. Вязовик. - Симф. : ДИАЙПИ, 2011. -   436 с. 
 
 
 
Зі змісту: 
 
 Раздел I    Международные расчетные операции 
 Раздел II   Международные кредитные отношения 
 Раздел III  Международные валютные операции 
 Раздел IV  Валютные операции коммерческого банка 
 Раздел V   Валютное регулирование в Украине 
 
 
 
 
К 86211(ТВ) 
   339 
 
    Гріценко, Христина Володимирівна.  
Фінансове регулювання відкритої економіки в умовах глобальних ризиків [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове господарство 
і міжнародні екон. відносини" / Гріценко Христина Володимирівна ; НАН України, Ін-т світової 
економіки і міжнародних відносин. - К., 2011. - 20 с. 
 
 
С 19241(ТВ) 
   339 
 
    Карп'як, Ярослав Степанович.  
 Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Карп'як, 
В. І. Воськало ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : [б. и.], 2012. - 300 с. 
 
 Розглянуто сутність та порядок обліку та оподаткування зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств. Висвітлено основні положення, порядок відображення в 
обліку операцій з купівлі, продажу та обміну іноземної валюти, курсових різниць, 
операцій на розподільному та акредитивному рахунках, кредитів, відряджень, 
експортних, реекспортних, імпортних, реімпортних, давальницьких, бартерних, 
лізингових операцій, знижки в  нерезидента, повернення товару та 
передоплати, обмеження строків розрахунків за операціями ЗЕД  та порядок подання і заповнення 
валютної декларації. 
 
  

Р 338198(ТВ) 
   336 
 
    Кочетков, В. М.  
    Міжнародні банки: аналіз діяльності та оцінка ринкової вартості [Текст] : 
монографія / В. М. Кочетков, Ю. С. Камарицький ; Європейський ун-т. - К. : Вид-во 
Європ. ун-ту, 2011. - 248 с. 
 
Розглянуто актуальні питання організації та проведення аналізу діяльності й оцінки 
ринкової вартості міжнародного банку, системи аналітичних засобів і                             
модельного інструментарію оптимізації фінансового управління в нестабільній 
економіці. 
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 Р 338690(ТВ) 
   336 
 
    Кузьмін, Олег Євгенович.  
    Міжнародні фінанси: 1001 тест [Текст] : зб. тест. завдань / О. Є. Кузьмін, Г. 
С. Домарадзька, Т. М. Гладун ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во 
Львів. політехніки, 2011. - 272 с. 
 
 
У збірнику викладені основні теоретичні аспекти дисципліни «Міжнародні 
фінанси» у формі тестових завдань, які роблять процес навчання активним. 
Прогнозуються запитання, на які є лише одна правильна відповідь. 
 
 
 
К 75096(ТВ) 
   339 
 
    Куссий, Михайло Юрійович.  
 Моделювання динаміки ціни на FOREX з використанням фрактальнос ті та волатильнос ті 
ринку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, 
моделі та інформ. технології в економіці" / Куссий Михайло Юрійович ; Харків. нац. екон. ун-т. - Х., 
2010. - 20 с. 
 
 
 
К 76306(ТВ) 
   339 
 
    Матей, Василь Васильович.  
 Економічні умови формування та розвитку ринків венчурного капіталу у світовій економіці 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Матей Василь Васильович ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 
2010. - 20 с. 
 
 
 

 
 
Б 14914(ТВ) 
   657 
     
    Облік і звітність за міжнародними стандарта ми [Текст] : навч. посібник 
/ З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. - Т. : 
ТНЕУ, 2011. - 660 с. 
 
 
 
 
  Зі змісту: 

 
Розділ 1. Концептуальні основи МСБО 
Розділ 2. Загальна характеристика фінансової звітності 
Розділ 3. Облік активів, зобов’язань та інструментів капіталу 
Розділ 4. Доходи, витрати та податки на прибуток: визнання, оцінка та облік 
Розділ 5. Зв’язані сторони і консолідована звітність 
Розділ 6. Вплив змін валютних курсів та інфляції 
 
 
Р 338115(ТВ) 
   657 
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    Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Макаренко, О. 
М. Панченко, Г. М. Бескоста, О. Г. Лищенко ; Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2011. - 
362 с. 
     У навчальному посібнику на системній основі, розкриті основні положення теорії та практики 
фінансового обліку активів та пасивів у зарубіжних країнах відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку(МСБО), в чому і полягає актуальність навчального посібника. Теорія 
закріпляється практичними тестовими завданнями найбільш типовими для відображення в обліку 
фінансово-господарських операцій і процесів сучасного розвитку економіки підприємств зарубіжних 
країн. Особливістю навчального посібника також є включення питань, тестів, вправ для 
самопідготовки та самоконтролю, набуття практичних навичок поточного і підсумкового контролю 
знань студентів. 
 
 
 
Р 337368(ТВ) 
   339 
 
Олійник, Та міла Іванівна.  
 Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : тексти лекцій / Т. І. Олійник, 
Є.    Ю. Перепелиця ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : [ХНАУ ім. В. В. Докучаєва], 
2010. - 162 с. 
 
                              Зі змісту: 
 
1. Історія виникнення української гривні, її становлення і функціонування . Державна політика 

валютного регулювання в Україні та нормативна база валютного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

2. Інструменти валютного регулювання  та діяльність Укрексімбанку 
3. Види валют і валютних систем. Валютні операції  
4. Порядок придбання і використання валюти 
5. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті 
6. Фінансова звітність резидентів 

 
 
 С 19200(ТВ) 
   339 
    Рязанова, Надія Сергіївна.  
    Міжнародні фінансові організації [Текст] : підручник / Н. С. Рязанова, М. А. Гапонюк, А. А. 
Максименко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 
230 с. 
 
  Зі змісту: 
 
Частина 1. Міжнародні фінансові організації у контексті світового економічного розвитку 
Частина 2. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями 
Частина 3. Діяльність окремих міжнародних фінансових організацій 
 
 
К 76786(ТВ) 
   339 
 
    Ричка, Марина Анатоліївна.  
    Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах 
глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 
"Світове господарство іміжнародні екон. відносини" / Ричка Марина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 
світової економіки і міжнародних відносин. - К., 2010. - 21 с. 
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Р 337637(ТВ)  
   336  
     
    Фінансові послуги у становленні кластерних ініціатив єврорегіону 
[Текст] : монографія / [Внукова Н. М., Воронін А. Притула Н. І. та ін.] ; [за заг. 
ред. Внукової Н. М.]. - Х. : Вид-во      В., ХНЕУ, 2011. - 228 с. 
 
                     Зі змісту: 
Розділ 1. Характеристика і стан проблеми формування фінансового 
мегакластера 
Розділ 2. Стратегія формування фінансового кластера у транскордонному 
розвитку єврорегіону 
Розділ 3. Особливості функціонування єврорегіонів України у забезпеченні 

транскордонного співробітництва 
Розділ 4. Основні підходи до формування транскордонних кластерів. 
Розділ 5. Нормативно-правове та інше забезпечення розвитку транскордонних кластерів з 
українського та російського боків 
Розділ 6. Обслуговуюча роль фінансових установ у формуванні кластера 
К 80042(ТВ) 
   336 
 
    Хвалінський, Станіслав Олександрович.  
    Антикризова політика банківського сектору країн Центральної та Східної Європи [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство 
і міжнародні екон. відносини" / Хвалінський Станіслав Олександрович ; НАН України, Ін-т світової 
економіки і міжнародних відносин. - К., 2010. - 20 с. 
 
Р 338820(ТВ) 
   657 
 
    Хомуляк, Тарас Ігорович.  
    Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Хомуляк ; Нац. 
банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2011. – 303 с. 
 
Посібник підготовано відповідно до навчальної програми з дисциплінами «Облік у зарубіжних 
країнах», яку включено до навчального плану підготовки фахівців із спеціальності «Облік і аудит». 
Розглянуто теоретичні основи організації та особливості облікового процесу основних 
господарських операцій у зарубіжних країнах з урахуванням останніх змін у Міжнародних 
стандартах фінансової звітності.                                                               
 
 

 
 
Р 337841(ТВ) 
     658 
 
    Чернобай, Ліана Іванівна.    Технологія та аудит зовнішньоекономічних 
операцій [Текст] : навч. . / Л. І. Чернобай, Р. В. Шуляр ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 304 с. 
 
 Зі змісту: 
 
 

Розділ 1. Поняття та види зовнішньоекономічних операцій 
Розділ 2. Планування та організація зовнішньоекономічних операцій  
Розділ 3. Укладання та підписання зовнішньоторговельного контракту 
Розділ 4. Контролювання, виконання та припинення зовнішньоторгового контракту 
Розділ 5. Нормативно-правове регулювання та науково-методичне забезпечення аудиту 
зовнішньоекономічних операцій. 
Розділ 6. Аудит окремих зовнішньоекономічних операцій: загальна характеристика об’єктів та 
порядок здійснення. 
 


