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Тематична виставка " Міжнародна економіка. Європейський 
Союз і Україна" 

 
(надходження III квартал 2012) 

 
Розділ 1. Зовнішньоекономічна  діяльність.  Міжнародна  економіка.     Європейський  
Союз і Україна.    Міжнародні економічні відносини у системі світового господарювання  
 
 
 
                                         Р 339708(ТВ) 

                                               339 
 
    Адамик, Вікторія Віталіївна.  
Міжнародна економічна допомога з подолання бідності в Україні 
[Текст] : [монографія] / В. В. Адамик, Н. В. Комар. - Т. : ТНЕУ, 2011. - 256 
с. 
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження міжнародної економічної 
допомоги у контексті подолання бідності 
Розділ 2. Практика надання та використання міжнародної економічної 
допомоги з подолання бідності: український та глобальний вимір 
Розділ 3. Раціоналізація використання міжнародної економічної допомоги 
як механізму подолання бідності 

 
 
Б 14755(ТВ) 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київськ. нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - К. : [Ін-т міжнар . відносин]. 
   Вип. 101, Ч. 1. - К., 2011. - 204 с. 
 
Матеріали збірника присвячені політичним проблемам міжнародних відносин  та  сучасній 
системі міжнародного права. 

 
Б 14754(ТВ) 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - К. : [Ін-т 
міжнар. відносин]. 
   Вип. 99, Ч. 2. - К., 2011. - 302 с. 
 
У збірнику розглянуто актуальні питання розвитку сучасних міжнародних 
відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин та 
міжнародної інформації. 
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Б 14959(ТВ) 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київськ. нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - К. : [Ін-т міжнар. відносин]. 
   Вип. 98, Ч. 2. - К., 2011. - 152 с. 
 
У збірнику представлені матеріали 9-ї міжнародної науково- практичної конференції студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна», яка відбулась 23 березня 2011 року в 
Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 
 
Б 14958(ТВ) 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київськ. нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - К. : [Ін-т міжнар. відносин]. 
   Вип. 97, ч. 2. - К., 2011. - 197 с. 
 
У збірнику представлені матеріали круглого столу «Між партнерством та асоціацією. Польща та 
Україна перед обличчям нових умов процесу європейської інтеграції», який відбувся 25 
листопада 2010 року в Інституті міжнародних  відносин Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка. 
 
 

 
Р 339296(ТВ) 

        33 
   Анісімова, Ольга Миколаївна.  
Управління ризиками зовнішньоекономічної    
діяльності високотехнологічного підприємства [Текст] :   монографія 
/ Анісімова О. М., Вітка Н. Є. ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". 
- Донецьк :     Ноулідж, 2011. - 175 с. 
 
Монографія присвячена дослідженню теоретичних основ визначення ризику та 
удосконаленню класифікації ризиків зовнішньоекономічної діяльності 
високотехнологічних підприємств. Викладено існуючу та запропоновано 
удосконалену методику обґрунтування високотехнологічного підприємства, яка 
дозволяє розрахувати ступінь високотехнологічності. На базі статистичних даних 

проведено аналіз зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами та виявлено особливість  
високотехнологічної продукції України; здійснено якісну та кількісну оцінку 
зовнішньоекономічних ризиків на досліджуваному високотехнологічному підприємстві та 
запропоновано метод оцінки політичного ризику зовнішньоекономічної діяльності України та 
країн-партнерів високотехнологічного підприємства. Метод оцінки потенційних втрат від 
реалізації ризиків,дозволяє кількісно оцінити ризик у зовнішньоекономічній діяльності 
високотехнологічного підприємства та прийняття рішення щодо методів впливу на 
зовнішньоекономічні ризики високотехнологічного підприємства. 
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Р339792(ТВ) 
   34 
 
 Бабін,Борис Володимирович.  
Програмне регулювання у сучасному міжнародному 
праві: еволюція, форми та механізми реалізації [Текст] : монографія 
/ Б. В. Бабін ; за заг. ред. Баймуратова Михайла Олександровича. - О. : 
Фенікс, 2012. - 454 с. 
 
  Зі змісту:  
 
Розділ 1. Феноменологія міжнародного програмного регулювання 
Розділ 2. Програмний потенціал міжнародних правовідносин, джерел 
та норм міжнародного права 
Розділ 3. Нормативно-правова характеристика міждержавних програм 
Розділ 4. Правові особливості програм міжнародних (міждержавних) організацій 
Розділ 5. Програмне правове регулювання в контексті взаємодії міжнародних і національних 
правових систем 
 
Р 340390 
    9 
 
    Бочаров, Сергій Вікторович.  
    Шлях Польщі до Європейського Союзу [Текст] : монографія / С. В. Бочаров ; Донец. нац. 
ун-т, Іст. ф-т. - Донецьк : ДонНУ, 2011. - 271 с. - Бібліогр.: с. 216-255. 
 
   Зі змісту: 
 
Розділ 1. Передумови приєднання Польської республіки до Європейського Союзу 
 
Розділ 2. Модернізація Польщі у контексті євроінтеграції 
 
Розділ 3. Процес євроінтеграції Польської держави: інституційно-правові засади та принципи 
 
Розділ 4. Наслідки приєднання Польщі до Європейського Союзу 

 
 
 
 
Р 339062(ТВ) 

                   327 
 
    Васильєва, Марія.  
 Зарубіжна допомога в системі пріоритетів 
зовнішньої політики США [Текст] : [монографія] / Марія Васильєва. - К. : 
Фенікс, 2011. - 176 с. 
 
                           Зі змісту: 
 

Розділ 1. Теоретико-методологічні імперативи політичного аналізу зарубіжної допомоги 
Розділ 2. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США 

           Розділ 3. Зарубіжна допомога уряду США Україні 
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Р 339095(ТВ) 
    339 
 
   Власов, Володимир Іванович 
Глобалізація і глобалістика: історія, теорія,практика, персоналії [Текст] : монографія : у 3 т. 
/ В. І.Власов ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки", Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. аграр. наук 
України. - К.: ІАЕ, 2011 - . - ISBN 978-966-669-358-0. 
   Т. 1: Історичні аспекти науки глобалістики. - К., 2011. - 530 с. - Бібліогр.: 480 с. 
 
Досліджено генезис понять глобалізація, глобалістика, глобалізм, антиглобалізм в історичному 
аспекті. Надана оцінка методології оцінки глобалізаційних процесів міжнародними установами 
та інститутами. Проаналізована історіографія періодизації глобалізації, зокрема авторське 
бачення. Розглянута методологія оцінки розвитку людини, що використовується ООН. Наданий 
аналіз діяльності Римського клубу та основних доповідей, включаючи доповідь самого клубу. 
Обговорено розвиток досліджень по глобалізації та глобалістики західними дослідниками. 
 
 
 
                                               Р 339221(ТВ) 

    339 
 
    Глуха, Ганна Яківна.  
 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства[Текст] : зб. завдань 
для самост. роботи і контролю знань / Г. Я. Глуха, К. О. Воробйова, О. А. 
Косякіна ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. 
ун-т ім. Альфреда Нобеля], 2012. - 80 с. 
 
                     Зі змісту: 
 
Тема 1.   Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності 
Тема 2.   Зовнішньоекономічна політика. Державне управління 

зовнішньоекономічною діяльністю 
Тема 3.   Механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
Тема 4.   Основні моделі зовнішньоекономічної діяльності 
Тема 5.   Стратегії  виходу підприємства на міжнародний ринок 
Тема 6.   Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства 
Тема 7.   Зовнішньоекономічний договір (контракт) 
Тема 8.   Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 
Тема 9.   Процедура митного  контролю та митне оформлення товару 
Тема 10. Міжнародні розрахунки при здійснені зовнішньоекономічної діяльності 
Тема 11. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств  
Тема 12. Страхування  зовнішньоекономічної діяльності підприємств  
 
 
К88378(ТВ) 
   34 
 
    Доді, Коріна Валеріївна.  
 Розвиток міжнародно-правових норм, що стосуються 
збройних конфліктів неміжнародного характеру [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Доді КорінаВалеріївна ; Київський нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2011. - 21 с.   
 
 

                                        
 
 
Р 339147(ТВ) 
    339 
    Дослідження світової політики [Текст] : зб. наук. пр. / Ін-
т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. - К. : [Ін-
т світової економіки і міжнар. відносин НАН України]. 
   Вип. 50. - К., 2010. - 229 с. 
 
До збірника, підготовленого співробітниками Інституту світової 

економіки і міжнародних відносин НАН України, увійшли роботи, присвячені дослідженню 
закономірностей формування потоків глобального впливу в зоні країн Третього світу та 
сучасного стану соціально-економічних трансформацій різних регіонів планетарної периферії, 
аналізу перспектив зміни вістової епохи еволюції людства, виокремленню завдань подолання  
загальнопланетарних проблем і ризиків, що постають на шляху його розвитку в 21 сторіччі.  
 
 
Р339391(ТВ) 
   32 
 
    Дослідження світової політики [Текст] : зб. наук. пр. / Ін-т світової економіки і міжнар. 
відносин НАН України. - К. : [Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України]. 
   № 1 (54). - К., 2011. - 270 с.  
 
У науковій збірці представлені роботи, в яких досліджуються актуальні проблеми економічного, 
політичного, соціокультурного розвитку країн Близького і Середнього Сходу та Південно-
Східної Азії, аналізуються роль і місце цих регіонів у визначенні обрисів сучасності ,  
виокремлюються напрями та якісні ознаки впливу держав лідерів Третього світу на процеси 
перебудови господарських, правових, політичних, цивілізаційних, безпекових та інших 
складових діючої світ-системи, розглядаються стан та перспективи глобалізаційних 
перетворень. 
 
 
Р 339391(ТВ) 
   32 
 
    Дослідження світової політики [Текст] : зб. наук. пр. / Ін-т світової економіки і міжнар. 
відносин НАН України. - К. : [Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України]. 
   № 1 (66). - К., 2011. - 247 с.  
 
 
У науковій збірці досліджуються актуальні проблеми міжнародних економічних відносин, 
соціально-економічний розвиток зарубіжних країн, можливості використання світового досвіду 
при проведені економічної політики в Україні. Аналізуються галузеві та регіональні аспекти 
зовнішньоекономічної діяльності,особливості участі України в інтеграційних процесах. 
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Р 339391(ТВ) 
   32 
 
   Дослідження світової політики [Текст] : зб. наук. пр. / Ін-т світової економіки і міжнар. 
відносин НАН України. - К. : [Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України]. 
   № 2 (67). - К., 2011. - 235 с.  
 
Науковий збірник присвячено дослідженню імперативів інтеграції та інтернаціоналізації країн з 
трансформаційною економікою в умовах системи глобалізму, напрямів підвищення рівня 
конкурентоспроможності їхніх економік, актуальним проблемам теорії і методології глобалізму 
на сучасному етапі глобального розвитку. 
 
 
    Р 340442(ТВ)           
 339  
    

    Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки [Текст] : XII Міжнар. 
наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів : тези доп., 29 березня 2012 р. / Дніпропетр. ун-т 
імені Альфреда Нобеля, Кафедра міжнар. економіки та економ. теорії, Дніпропетр. торгово-
промислова палата [та ін.]. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля], 2012. - 136 с. 
 
Збірник містить матеріали доповідей учасників  Міжнародної науково-практичної конференції 
молодих вчених і студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки». У  
них наводяться різні оцінки очікувань і загроз, пов’язаних зі вступом України до Світової 
організації торгівлі, Європейського Союзу та НАТО, досліджується можливий вплив 
прискорення інтеграції нашої країни до світового господарства на вирішення внутрішніх 
проблем економічного розвитку. 
      
      
 
 

 
Р 339233(ТВ) 
    339 
 
    Задоя, Анатолій Олександрович.  
Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : зб. завдань для 
самост. роботи та контролю знань / А. О. Задоя, Л. П. Кухтій, Є. А. 
Дядько ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т 
ім. А. Нобеля], 2012. - 80 с. - Бібліогр.: с. 80.  
 
                               Зі змісту:  

Тема 1. Сутність і особливості міжнародної економічної діяльності 
Тема 2. Суб’єкти міжнародних економічних операцій 
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Тема 3. Зовнішньоекономічна стратегія розвитку України 
Тема 4. Експорт та імпорт товарів та послуг 
Тема 5. Міжнародне пряме та портфельне інвестування 
Тема 6. Міжнародні валютно-фінансові операції 
Тема 7. Співробітництво України з міжнародними   фінансовими організаціями 
Тема 8. Трудова еміграція та імміграція 
Тема 9. Науково-технічні зв’язки 
Тема 10. Міжнародне виробниче кооперування 
Тема 11. Регулювання міжнародної економічної діяльності 
Тема 12. Україна у світових інтеграційних процесах 
  
 
 
 
Р 339142(ТВ) 
   327  
    Захарченко, Алла Миколаївна.  
Політика США, ЄС і Росії в контексті основних проблем безпеки 
Близького Сходу та її врахування у політиці України [Текст] : 
аналіт. доп. / А. М.Захарченко ; Нац. ін-т стратегічних дослідж., 
Регіон. філ. у м. Одесі. - О. : Фенікс, 2011. - 56 с.  
 
 
                                                 Зі змісту: 
 
. Трансформація проблем безпеки Близького Сходу на сучасному етапі 
. Еволюція американської стратегії Близького Сходу за часів адміністрації Б. Обами:  проблеми 
та здобутки 
. Європейські ініціативи щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході: зміст, спрямованість та 
результати 
. Близькосхідний вимір сучасної зовнішньої політики Росії: підходи до розв’язання основних 
безпекових                     
  проблем 
 
 
 
К 88249(ТВ) 
   32 
 
    Зуб, Олександр Олександрович.  
Теоретичні аспекти конструювання системи методівпрогнозування міжнародних відносин 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Зуб Олександр Олександрович ; 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2011. - 19 с. 
 
 
К 88911(ТВ) 
   34 
 
    Іванченко, Ольга Миколаївна.  
Співвідношення норм міжнародного і національного права [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права", "Історія 
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політичних і правових учень" /Іванченко Ольга Миколаївна ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". - 
О., 2011. - 23 с. 
 
 

Р 339522(ТВ) 
   34 
 
     
    Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. (для 
курсантів, студ. і слухачів усіх форм навчання) / [Іванов І. В., Лисов О. О., 
Мозуляка О. О. та ін. ; за ред. Л. М. Князькової, О. С. Туренка] ; Донец. 
юрид ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Донецьк : 
Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. - 313 с. 
 
Навчальний посібник «Історія держави і права зарубіжних країн» містить  

розроблені опорні конспекти, пояснення до базових термінів, питання для самоконтролю та 
схеми за кожною темою навчальної дисципліни. 
 
 
 
Р 338945(ТВ) 
   339 
 
    Килин, Оксана Василівна.  
Світова економіка [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. курсу / Килин О. В. ; 
Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. - 288 с. - Бібліогр.: с. 
284-287. 
 
Зміст та структура навчально-методичного посібника відповідає програмі навчальної 
дисципліни. Він складається з тем, у яких на системній основі розкриваються найважливіші 
питання функціонування світової економіки. Розглядаються структура економіки окремих країн, 
тенденції їхнього розвитку та чинників, що впливають на економічні процеси в країнах. 
Визначається роль зовнішньоекономічних зв’язків України з зарубіжними країнами. Навчально-
методичний посібник містить конспект лекцій, запитання для контролю знань студентів, 
завдання для індивідуальної, самостійної та дослідницької роботи студентів. 
 
К87696(ТВ) 
   331 
 
    Кислицина,Ольга Володимирівна.  
Міжнародна трудова міграція в умовах глобалізації[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні 
відносини" / Кислицина Ольга Володимирівна ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України, Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 
2011. - 20 с. 
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Р 339880(ТВ) 
   327 
 
    Кривчик, Геннадій Георгійович.  
 Україна в міжнародних організаціях [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Кривчик, С. М. Серьогін, В. 
Я. Шибко. - К. : АДЕФ-Україна, 2011. - 224 с. 
 
   Зі змісту: 
 
Розділ 1. Конституційно-правові засади зовнішньої політики України 
Розділ 2. Організація Об’єднаних Націй і участь України в її утворенні та діяльності 
Розділ 3. Організації сприяння економічному, соціальному й культурному розвитку 
Розділ 4. Міжнародні кредитно-фінансові установи й Україна 
Розділ 5. Членство України в європейських міжнародних структурах 
Розділ 6. Україна – НАТО 
Розділ 7. Євросоюз і Україна 
Розділ 8. Міжнародні неурядові організації й Україна 
Розділ 9. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі 
Розділ 10.Болонський процес у євроінтеграційному вимірі України 
 
 
К 88878(ТВ) 
   34 
 
    Лінник, Наталія Василівна.  
Міжнародно-правовий захист     економічних прав дитини [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" /Лінник Наталія Василівна 
; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". - О., 2011. - 20 с. 
 
 
К87805(ТВ) 
   34 
 
    Мельник,Катерина Володимирівна.  
 Гармонізація норм національного трудового аконодавства та міжнародних норм у 
сфері трудових прав працівників [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
юридичних наук : спец. 12.00.05 "Трудове право, право соц. забезпечення" / Мельник Катерина 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 19 с. 
 
 
Р340468(ТВ) 
   34 
 
     
    Механізми гармонізації законодавства України з європейським та міжнародним правом 
[Текст] : наук. доп. / [колектив авторів: Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархоменко, К. О. Савчук, О. 
В. Стрєльцова ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка] ; НАНУкраїни, Ін-т держави і права ім. В. М. 
Корецького. - К. : [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України], 2011. - 108 с. 
 
В результаті проведеного дослідження визначено основні засади гармонізації законодавства 
України з європейським та міжнародним правом, проаналізовані політико-правові та 
конституційно-правові аспекти цього процесу.  
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   Змістом визначення сутності механізму гармонізації національного законодавства з 
міжнародним та європейським правом є з’ясування його основних засад та складових елементів, 
до яких слід віднести принципи, чинники, підстави, суб’єкти, засоби гармонізації. 
 
Р339751(ТВ) 
   37 
 
     
    Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому 
просторі [Текст] : монографія / [Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко та ін.] ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т   пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 232 с. 
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Модернізація педагогічної освіти як проблема педагогічної теорії і практики 
Розділ 2. Провідні тенденції модернізації педагогічної освіти в країнах європейської 
співдружності 
Розділ 3. Європейські виміри модернізації сучасної педагогічної освіти 
 
    
 
Р 339353(ТВ)                                                                                                                                              
        5  

 
Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України [Текст] : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27 жовтня 2010 р. / Міжнар. екол. форум "Довкілля 2010" 
; [відп. ред. Тимочко Т. В.]. - К. : [Центр екологічної освіти та інформації], 2010. - 304 с. - 
Бібліогр. в кінці ст.     
 
Видання містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, проведеної з  
ініціативи Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України, Всеукраїнської екологічної ліги, Українського центру міжнародних 
виставок, конференцій та форумів. У доповідях учасників представлено результати комплексних 
досліджень з питань збалансованого (сталого) розвитку. Велику увагу приділено інституційно- 
правовім засадам переходу до збалансованого розвитку. Значна частина матеріалів присвячена 
структурній перебудові економіки на засадах ресурсо - та енергозбереження, формуванню 
економічних механізмів природокористування та природо відведення, збереженню біологічного 
та ландшафтного різномаїття, екологічній безпеці, формуванню екологічного світогляду, 
культури громади, впровадженню освіти для збалансованого розвитку - ці теми були в центрі 
наукової дискусії. 

 
Р 338983(ТВ) 

          35 
 
     
    Національна і міжнародна безпека в сучасних 
трансформаційних процесах [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 
29 груд. 2011 р. / Academy of open society security, Global organization of 
allied leadership. - К. : Вид. Ліпкан О. С., 2011. - 124 с.    
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                     Зі змісту:  
 
      .Безпекознавство 
      .Інформаційне право 
      .Цивільне та адміністративне право 
      .Кримінальне право, кримінально-процесуальне право, криміналістика 
 
 
Р 339574(ТВ) 
   34 
 
  Онищенко, Ганна Володимирівна.  
    Довірчі правовідносини з іноземним елементом [Текст] : монографія / Онищенко Г. В. - К. : 
Алерта, 2012. - 268 с. 
 
Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних питань, 
пов’язаних із довірчими правовідносинами з іноземним елементом. Значна увага приділена 
проблемам правової кваліфікації та визначенню права, що підлягає застосуванню до таких 
відносин. 
 
 
 

 
 
 
Р 339191(ТВ) 
 339 
Перспективы  взаимоотношений  Украины  и Таможенного  союза  

 Республики Беларусь, Республики  Казахстан и Российской Федерации 
[Текст] : 
аналит. докл. / [Ермолаев А. В, Клименко И. В., Жалило Я. А. и др.] ; Нац. ин-т 
стратег. исслед. - К. : [НИСИ], 2011. - 80 с. 
 

В докладе Рассмотрены основные движущие силы и проблемы формирования Таможенного 
союза (ТС) Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, 
проанализированы факторы влияния ТС на экономическое развитие стран-членов. 
Охарактеризованы основные интересы стран-учредителей ТС и задачи интеграционного 
объединения в контексте современных геополитических процессов. Определены риски 
относительно перспектив Таможенного союза с точки зрения современных теорий региональной 
интеграции. 
Предложены возможные варианты позиционирования Украины по отношению к ТС, 
проанализированы факторы влияния ТС на экономическое развитие Украины. Определены 
риски, которые могут возникать в случае присоединения или сохранения нынешнего статуса 
Украины в отношениях с ТС. Охарактеризованы основные интересы российского  бизнеса  в 
Украине. Сформулированы предложения по основным направлениям государственной политики 
относительно взаимоотношений с Таможенным союзом Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации. 
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К87518(ТВ) 
   339 
 
    Пічкурова,Зоя Володимирівна.  
Інтелектуальна власність як об'єкт міжнародних економічних відносин [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / ПічкуроваЗоя Володимирівна ; НАН України, Ін-т світової екон. та 
міжнародних відносин. - К., 2011. -19 с.  
 
 
 

 
 
Р 339252 
   656 
 
    Позолотин, Леонард Арсеньевич.  
Сборник резолюций Международной морской организации - ИМО по 
администрированию безопасности судоходства [Текст] : справ. пособ. / Л. 
А.Позолотин, В. Г. Торский, Т. Р. Короткий ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", 
Одес. нац. мор. акад. - О. : Фенікс, 2011. - 570 с. 
 
В сборнике представлены основные резолюции Международной морской 
организации, определяющие функции морских    Администраций по 

обеспечению безопасности мореплавания и защите морской среды. Включает резолюции по 
функциям морских Администраций государства флага, прибрежного государства, государство 
порта, МКУБ и резолюции по расследованию аварийных происшествий на море. 
Проанализирована юридическая сила резолюций международных организаций. 
 
 
 
 
Р 340065(ТВ) 
      338 
 
    Потриваєва, Наталя Володимирівна.  
Стратегічні пріоритети розвитку агропродовольчого підкомплексу України в умовах 
світової глобалізації [Текст] : монографія / Н. В. Потриваєва ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - 
Миколаїв : [МДАУ], 2012. - 312 с.    
 
У монографії розглянуто теоретичні, методологічні і методичні засади стратегічного розвитку 
агропродовольчого підкомплексу України в умовах світових інтеграційних процесів. Висвітлено 
сучасний стан та ефективність  функціонування агропродовольчого підкомплексу країни; 
визначено стратегічні напрями ресурсозбалансованого розвитку сільськогосподарського 
виробництва; обґрунтовано стратегічні пріоритети зовнішньоекономічної діяльності 
агропродовольчого підкомплексу України. 
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Р 340102(ТВ) 
   336 
 
 
    Приймаченко, Дмитро Володимирович.  
Адміністративно-правове забезпечення правфізичних осіб у провадженні у 
справах про порушення митних правил [Текст] : монографія / Д. В.Приймаченко, О. В. 
Бурцева ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту 
України. - Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-т], 2011. - 272 с. - Бібліогр.: с. 241-272. 
 
Монографія присвячена теоретичним і практичним проблемам забезпечення прав, свобод і 
законних інтересів фізичних осіб у провадженні у справах про порушення митних правил. 
Досліджено сутність понять права, свободи і законні інтереси фізичної особи в контексті 
провадження у справах про порушення митних правил. Розроблено й обґрунтовано логічно 
взаємозалежні теоретичні й практичні висновки та рекомендації щодо особливостей 
адміністративно-правового регулювання діяльності органів Державної митної служби України 
щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичної особи під час провадження у 
справах про порушення митних правил з урахуванням практики та досвіду відповідної 
правозастосовної діяльності як в Україні, так і в інших країнах. 
 
    
 
Р 339414(ТВ)     
339  
    Проблеми міжнародних відносин [Текст] : зб. наук. праць / 
[наук. ред. Канцелярук Б., Судак І. І.] ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т 
світової економіки та міжнар.відносин НАН України. - [К.] : КиМУ. 
   Вип. 3. - [К.], 2011. - 369 с. - Бібліогр.: с. 98. 
 
 
У збірнику висвітлюються сучасні тенденції міжнародних 
відносин, вивчаються проблеми глобалізації і інтеграційних  процесів та залучення до них 
України, з’ясовуються питання розвитку міжнародних відносин в окремих регіонах світу; 
досліджуються питання інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізованому світі,  
технології інформаційної війни та діяльність аналітичних інститутів, питання вестернізації і 
модернізації тощо. 
 
 
 
Р 340502(ТВ) 
   339 
 
    Проблеми міжнародних відносин [Текст] : зб. наук. праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т світової 
економіки та міжнар.відносин НАН України. - [К.] : КиМУ. 
   Вип. 4. - [К.], 2012. - 314 с. - Бібліогр.: с. 98.      
 
У збірнику. висвітлюються сучасні тенденції міжнародних відносин, вивчаються проблеми 
глобалізації і інтеграційних процесів та залучення до них України, з’ясовуються питання  
розвитку міжнародних відносин в окремих регіонах світу; досліджуються питання  
інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізованому світі, технології 
інформаційної війни та діяльність аналітичних інститутів, питання вестернізації і модернізації 
тощо. 
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Р 340436(ТВ) 
       34  

Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави 
та євроінтеграції [Текст] : 3-тя Всеукр. наук.-практ. конф. : тези доп., 4 квіт. 2012 р. / 
Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля ; Дніпропетровський університет ім. Альфреда 
Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля], 2012. - 212 с. 

 
У збірнику зібрано тези доповідей науковців, аспірантів, студентів, які містять дослідження з 
основних галузей права і в яких розглянуто питання реформування правової системи України в 
контексті її євроінтеграції. 
 
 
 
 
 
Р 338931(ТВ) 
   338   
    "Розвиток економічних і політико-правових систем України 
та інших країн Європи на початку ХХІ століття", міжнар. наук.-
практ. конф. (8 ; 2011 ; Львів).      
Тези VIII Міжнародної науково-практичної конфереції 
"Розвиток економічних і політико-правових систем України 
та інших країн Європи на початку ХХІ століття", 27-28 жовтня 
2011 року [Текст] : [наук. вид.] / Львів. ун-т бізнесу та права, Голов. 
упр. МВС у Львів. обл., Львів. ліцей менедж. [та ін.]. - Л. : [Львів. ун-т бізнесу та права], 2011. - 
364 с. 
 
У збірнику тез конференції    висвітлено   актуальні проблемами економіки і права, зокрема,   
інтеграція України у світовий економічний простір, удосконалення  економічної системи, 
розширення  зовнішньоекономічних зв’язків; приведення  законодавства у відповідність зі 
світовими стандартами. 
 
К87436(ТВ) 
   34 
 
    Сироїд,Тетяна Леонідівна.  
Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у міжнародному 
кримінальному судочинстві [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних 
наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Сироїд Тетяна Леонідівна ; Харків. нац. ун-т внутр. 
справ. - Х., 2011. - 36 с. 
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Р 339156(ТВ) 
   005 
 
     
    Стратегія підприємства: адаптація організацій до 
впливу світових суспільно-економічних процесів[Текст] : зб. матеріалів 
Міжнар. наук.-практ. конф., 1-й етап - 17-18 берез. 2011 р., 2-й етап - 17-18 
листоп. 2011 р. / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Ін-т 
економіки та прогнозування НАН України, Гос. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Российск. экон. ун-т им. Г. В. Плаханова" [та ін.]. - К. :  КНЕУ, 2011. - 311 с. 
 
                                             Зі змісту: 
 
Розділ 1. Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми 
Розділ 2. Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці 
Розділ 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові 
методи та інструменти 
Розділ 4. Управління знаннями в освітянських та наукових закладах для зміни і розвитку 
соціально-економічних систем 
 
  
 
 
Р 340433(ТВ) 
   339  
    Трушенко, Олена Миколаївна  
Міжнародна економіка [Текст] : зб. завдань для самостійної роботи та 
контролю знань / О. М. Трушенко, А. С. Магдіч ; Дніпропетровський 
університет імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. 
Альфреда Нобеля], 2012. - 152 с. 
 
Збірник завдань містить перелік питань, що розкривають зміст 
кожної теми, а також набір різноманітних завдань, за допомогою 
яких можна проконтролювати рівень засвоєння матеріалу з кожної теми дисципліни 
«міжнародна економіка». Особлива увага приділяється розв’язанню задач, для цього наведено 
формули та приклади розв’язання типових задач. 
 
 

Р 339068ТВ) 
    339 
 
    Тюріна, Оксана Володимирівна  
Основи права Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Тюріна ; 
Global Organisation of allied leadership Academy of open society security. - К. : 
[ФОП О. С. Ліпкан], 2012. - (Студент ХХІ століття). -98 с. 
 
                                 Зі змісту: 
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. Європейський Союз: шлях формування та сучасний стан 

. Система керівних інституцій Європейського Союзу 

. Правова система Європейського Союзу 

. Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі 

. Основи правового регулювання внутрішнього ринку Європейського Союзу 

. Україна та Європейський Союз: основи взаємодії 
 
Р 340182(ТВ) 
   339 
 
    "Україна в ситемі світових економічних процесів", Міжнар. наук.-практ. конф. (3 ; 2011 
; Харків).  
    Третя Міжнародна науково-практична конференція "Україна в системі 
вітових економічних процесів", 15-16 грудня 2011 р. [Текст] : матеріали конф. / Міжнар. 
Слов'ян. ун-т. Харків, Каф. міжнар. екон. відносин Міжнар. Слов'ян. ун-ту, Каф. світової 
економіки Бєлгородського держ. ун-ту. - Х. : [МСУ], 2011. - 88 с. 
 
Проблематика, вынесенная на обсуждение на нашей конференции, как никогда актуальна. На 
конференции в числе других рассмотрены вопросы, требующие безотлагательного решения для 
динамичного развития нашей страны, такие как: интеграция Украины в международные 
инновационные и инвестиционные процессы, а также коррекция внешнеэкономической 
деятельности Украины в условиях членства в ВТО и финансового кризиса. Все больший интерес 
со стороны украинских и зарубежных ученых в последние годы вызывают вопросы 
региональной политики и трансграничного сотрудничества. 
 
 
 

 
Р 338992(ТВ) 
   327     
    Україна в системі міжнародних заходів щодо 
придністровського врегулювання: пріоритети та інструменти [Текст] : 
аналіт. доп. / [Г. В. Шелест, І. В. Максименко, Ю. В. Сербіна, Л. В. 
Хомич] ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філ. у м. Одесі. - О. : Фенікс, 
2011. - 100 с. 
 
 
В аналітичній доповіді проведено аналіз сучасного стану врегулювання 
Придністровського конфлікту. Особлива увага приділяється ролі 
міжнародних акторів та посередників, зокрема Росії, Румунії, ОБСЄ, ЄС у 

процесі мирного врегулювання конфлікту. Окремо аналізується роль України в  
Придністровському врегулюванні, подаються рекомендації щодо можливих варіантів  
співробітництва нашої держави з іншими сторонами. 
 
 
Б 15116(ТВ) 
    9 
 
    Україна. Європа. Світ [Текст] = Ukraine. Europe.World : міжнар. зб. 
наук. пр. / Терноп. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. - Тернопіль 
: [ТНПУ ім. В. Гнатюка]. - (Серія: Історія, міжнародні відносини). 
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   Вип. 9 : Україна-Європа-Світ: творимо історію разом. - Т., 2012. - 372 с. 
 
   Зі змісту: 
 
. студії 
. Україна в системі міжнародних відносин 
. дослідження із всесвітньої історії 
. українська і зарубіжна біографістика 
. проблеми методології 
. світові дискусії 
. історіографія і джерелознавство 
. історія української і зарубіжної культури, освіти і науки 
. праці молодих науковців 
.рецензії та огляди 
.NOTA BENE:    Мовою оригіналу 
   
 
 
 
 
 
Р 339555(ТВ)  
     339 
  Українсько-іспанський стратегічний діалог. Українана шляху до ЄС: проблеми, здобутки, 
перспективи [Текст] : проект здійсн. за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження" / Центр 
Разумкова, (INCIPE) Instituto de Cuestiones Internacionales y Politica Exterior. - К. : [Заповіт ], 
2012. - 160 с.  
 
Збірник містить матеріали третього етапу довгострокового проекту  Центру Разумкова та 
Інституту міжнародних питань і зовнішньої політики Іспанії (INCIPE), здійсненого за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження». 

 
 

 
Р 340448 (ТВ)  
       33 
   Фролова, Тетяна Олександрівна.  
Інвестиційні корпоративні стратегії в умовах глобалізації [Текст] : 
монографія / Т. О. Фролова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-
т імені Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2012. - 426 с. 
 
 

Зі змісту: 
 
 
 

Розділ  1. Формування сучасної парадигми інвестування 
1.1.Інвестиції та їх ідентифікація в ринковій економіці 
1.2.Міжнародні інвестиційні процеси 
1.3.Становлення глобального інвестиційного ринку 
 
Розділ 2. Інвестиційний компонент стратегічного менеджменту ТНК 
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2.1. Еволюція стратегічних концепцій ТНК 
2.2. Принципи та послідовність розробки корпоративної інвестиційної стратегії 
2.3. Стратегічні виміри інвестиційного менеджменту ТНК 
 
Розділ 3. Інструментарій реалізації інвестиційних корпоративних стратегій 
3.1. Інвестиційні проекти та оцінка їх ефективності 
3.2. Оптимізація інвестиційних портфелів корпорацій 
3.3. Інвестиційні ризики в умовах глобальної фінансової нестабільності 

 
 
  
            
 Р340131(ТВ) 
       37 
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України 
в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : монографія / [В. П. 
Андрущенко (кер.), М. І. Бойченко, Л. С. Горбунова, та ін.] ; Нац. акад. пед. 
наук України, Ін-т вищої освіти. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 320 с.   
 
Колективна монографія присвячена актуальним проблемам вищої школи в 
контексті сучасної філософської освіти. Розглянуто основні парадигми 
розвитку вищої освіти, місце і роль університету в умовах суспільних 
викликів. Аналізуються методологічні орієнтири сучасної філософської 
освіти, евристичний потенціал конструкту суспільства знань, актуальні 
питання зарубіжної філософії освіти. Особлива увага приділяється 
проблемі інтеграційних тенденцій в освітньому просторі. Осмислюється теоретичний і 
практичний досвід впровадження ідей Болонського процесу у систему вищої освіти України.  
 
К 87377(ТВ) 
   001 
 
     
   Хуан Мінжун  
Наукове співробітництво між Україною та Китаєм в умовах глобалізаційного процесу 
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Хуан Мінжун ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Нац. авіац. ун-т. - К., 2011. - 21 с. 
 

 
 
 
 
Р 339005(ТВ)  
        62 
  Чурсіна, Людмила Андріївна.  
Товарознавство та експертиза в митній справі [Текст] : навч. посіб. / 
Л.А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О.Калінський. - Херсон : Вид. Грінь Д. С., 
2011. - 308 с. 
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                                       Зі змісту: 
 

1. Теоретичні основи та концептуальні засади митної політики і митної справи в Україні 
2. Класифікація товарів як метод товарознавства в зовнішньоекономічних відносинах 
3. Товарознавство як інструмент митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
4. Митна експертиза товарів під час проведення митного контролю 
5. Визначення країни походження товарів з метою подальшого митного оподаткування 
6. Митний контроль й оцінка упаковки та товарів в упаковці 
7. Здійснення митного контролю та митного оформлення 
8. Спеціальні види контролю на митному кордоні України 
9. Характеристика системи митного оформлення 
10. Митні процедури економічної спрямованості 
11. Практична частина 

 
Р 339673(ТВ) 
   339  
 
     
    Цивілізаційні тенденції глобалізованого світовогогосподарства [Текст] : монографія / 
[Швайка М. А., Коміренко В. І., Троненко В. І., Матусова О. М. та ін.] ; [за ред. В. І. Троненка]. - 
К. : [КиМУ], 2011. - 452 с. 
 
У роботі представлені результати колективного дослідження проблем глобалізованого світового 
господарства в цивілізаційному  його вимірі в контексті системної планетарної трансформації,  
детермінованої розвалом світового соціалізму, кардинальними змінами в геополітичній 
архітектоніці світу. 
 
 
 
Р 340411(ТВ) 
    34 
 
    Щокін, Юрій Вадимович.  
Міжнародно-правовий звичай: проблеми теорії і практики [Текст] : 
монографія / Ю. В. Щокін ; Нац. ун-т "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 456 с. 
 
 
Монографію присвячено одному із загальновизнаних основних джерел міжнародного права – 
міжнародно-правовому звичаю. Досліджено питання історії формування міжнародних звичаєвих 
норм, їх правової природи, структури,  різновидів, взаємовідносин з іншими джерелами 
міжнародного права та внутрішнього права низки країн, що належать до англосаксонської та 
континентальної правових сімей і, безумовно, України. Обґрунтовується ключова теза, що 
міжнародно-правовий звичай є первісним і головним джерелом міжнародного права. 
 

 
Р 339279(ТВ) 
   327 
 
 Ярошко, Олеся Зіновіївна.  
Концептуальне забезпечення зовнішньої політики України в 
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постбіполярній системі міжнародних відносин [Текст] : монографія / Олеся Ярошко. - К. : 
LAT&K, 2011. - 304 с. 
 
 
У монографії розкривається специфіка концептуального забезпечення зовнішньої політики 
України  в пост біполярній системі міжнародних відносин. Здійснено оцінку міжнародно-
системної ніші України. Висвітлено особливості етапу міжнародного акторостановлення  
України, що завершується формуванням її міжнародної позиції. Етап еволюції засад зовнішньої 
політики України розглянуто крізь призму мотиваційно-цільової       парадигми 
зовнішньополітичної діяльності держави. Запропоновано системне бачення   сучасних 
національних інтересів України, її зовнішньополітичних завдань і геополітичних пріоритетів. 
Обґрунтовано доцільність врахування перспектив розвитку міжнародної системи у 
національному зовнішньополітичному плануванні. Запропоновано моделі зовнішньої політики 
України у середньостроковій перспективі.   
 
                                                                                                        
 
К 88310(ТВ) 
   339 
 
    Яценко, Антон Володимирович.  
Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні 
в контекстіміжнародної міграції капіталу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" /Яценко Антон 
Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. - К., 
2012. - 35 с. 
 
 
 
 
 
                                              Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
 
Р338922(ТВ) 
    005 
    Зінченко, В. В.  
Менеджмент. Системи управління в умовах 
інституційної глобалізації [Текст] : [монографія] / В. В.Зінченко. - К. : 
Люксар, 2012. - 864 с. - Бібліогр.: с. 840-856. 
 
Монографія розкриває системні світоглядно-методологічні основи 
управлінських процесів у глобальному вимірі, що надає можливість 
залучити їх до сучасних економіко-управлінських  досліджень 
різного рівня. Книга присвячена фундаментальним проблемам і 
світоглядним стратегіям систем менеджменту у контексті  
глобальних процесів сучасності  (перш за все, інституційних). 
Автором здійснюється порівняння і ґрунтовий аналіз різних 
світових моделей управлінського процесу в контексті реформування економіки, суспільства, 
систем менеджменту різного рівня і сфери державного управління сучасного світу і України. 
Актуальність дослідження обумовлена сучасною суспільно-економічною ситуацією світових 
глобальних трансформацій, яка викликає необхідність не просто удосконалення інституційного 
рівня систем управління, а й здійснення корінної перебудови мислення, розробки і 
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впровадження нових підходів, організаційних форм і методів формування  стратегій розвитку 
менеджменту. Основою наукових досліджень монографії є системний аналіз світових моделей і 
багаторівневих систем ефективного управління. Дослідження ґрунтується на системному аналізі 
великої кількості концепцій сучасної літератури, узагальнені досліджень як зарубіжних, так і 
вітчизняних авторів.  
 
 
 
Р 340485(ТВ) 
   339  
    Корж, Марина Володимирівна.  

 Маркетингова діяльність підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. В. 
Корж, С. А. Жуков ; Донбаська держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 
252 с. 
 
Розкрито новий напрям наукового дослідження, сутність якого полягає в розробленні науково-
методологічних і теоретико-концептуальних засад забезпечення маркетингового розвитку 
сучасного підприємства в умовах глобалізації. 
 
                                        
 
К87241(ТВ) 
   339  
    Куриляк,Віталіна Євгенівна.  
 Цивілізаційні і міжкультурні виміри міжнародного менеджменту [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" / КурилякВіталіна Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 39 с.  
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  
    

 
 Р 339808(ТВ)                                                                                                                                                                
        339                                                                                                                                                                   
   
    Литовченко, Ирина Львовна.  
 Генезис и эволюция информационной концепции маркетинга [Текст] : 
[монография] / И. Л. Литовченко. - К. : Наукова думка, 2011. - 200 с.  
 
                                                                Из содержания: 
 
Глава 1. Формирование  информационной концепции маркетинга в условиях 

постиндустриальной экономики 
Глава 2. Исследование виртуального рынка промышленных предприятий 
Глава 3. Структуризация и прогнозирование развития интернет-маркетинговой среды 
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С19419(ТВ) 
   339   
 
     
    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / [А. А. Мазаракі, Т. 
М.Мельник, Ю. О. Олейніков та ін.] ; за ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : 
[КНТЕУ], 2012. - 824 с. 
  
 
 У навчальному посібнику «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» розглядаються 
основні теоретико-методологічні підходи та головні складові провесно-функціонального 
управляння зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  
      Посібник складається з двух частин. У першій частині розглянуто основи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю. Друга частина присвячена висвітленню питань з механізму 
управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
 
 
Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  діяльність. 
    Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій  
 
 
 
 
 
 
Р 339755(ТВ) 
    339 
 
    Білозубенко, Володимир Станіславович.  
Інноваційна система Європейського Союзу:особливості формування та розвитку [Текст] : 
монографія / В. С. Білозубенко ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. - 456 с. 
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Інноваційний розвиток економіки в умовах глобалізації 
Розділ 2. Національні та міжнародні інноваційні системи 
Розділ 3. Формування інноваційної системи ЄС 
Розділ 4. Розвиток інноваційної системи ЄС 
Розділ 5. Розвиток науково-технічного співробітництва України т ЄС на засадах конвергенції 
інноваційних систем 
 
 
 

 
Р 339225(ТВ) 

               334 
 
     
    Глобальна корпоративна система [Текст] = Global corporative system 
= Глобальная корпоративная система : колект. моногр. / [О. Г. Білорус, 
О. В. Зернецька, В. А. Вергун та ін.] ; наук. ред. О. Г. Білорус ; Київ. нац. 
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екон. ун-т імені Вадима Гетьмана, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин 
НАН України, Міжнар. ін-т глобалістики. - К. : КНЕУ, 2011. - 408 с. - 
Бібліогр.: с. 395-408. 

 
 
 
У монографії здійснено комплексне дослідження теоретичних проблем глобалізму і глобального 
розвитку, регіональної та глобальної інтеграції, глобальної трансформації, міжнародної і 
національної конкурентоспроможності, реалізації стратегій сталого розвитку транзитивних та 
постіндустріальних країн. 
Автори монографії зосередили увагу на виявлені сутності, тенденцій та перспектив глобальної 
інтеграції, її впливу на конкурентоспроможність постіндустріальних та транзитивних країн, ролі 
і місця сталого розвитку на базі теоретичного дослідження конкурентоспроможних моделей 
розвитку сучасних відкритих та перехідних економік.  
   У монографії розвинуто нові положення теорії і політекономії глобалізму, розглянуто 
конкурентоспроможні моделі економічного розвитку  постіндустріальних та транзитивних 
країн, сформульовано напрями побудови іевестиційно-інноваційної моделі сталого 
конкурентоспроможного розвитку України в умовах глобальної кризи. 
 
 
 
 
К87146(ТВ) 
   339 
 
    Глухова,Дар'я Андріївна.  
 Нанотехнологічні інновації в системі факторівміжнародної конкурентоспроможності Укр
аїни [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Глухова Дар'я Андріївна ; КНУ ім. Т. Шевченка. - 
К., 2011. - 18 с. 
 
 
 Р 339497(ТВ) 
   33  
 
      Законодавче регулювання інноваційної діяльності вЄвропейському Союзі та державах-
членах ЄС [Текст] : [наук. вид.] / за ред. Габріеля Авігдора, Юрія Капіци ; Проект ЄС 
"Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні", Центр інтелект. 
власності та передачі технологій НАН України. - К. : [Фенікс], 2011. - 704 с. 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Документи Європейського Союзу у сфері інноваційної діяльності 
Розділ 2. Стратегії та програми держав-членів ЄС з інноваційного розвитку 
Розділ 3. Підтримка комерціалізації результатів досліджень і розробок та трансферу технологій 
Розділ 4. Підтримка створення технологічно орієнтованих підприємств 
Розділ 5. Розвиток інноваційної діяльності малих і середніх підприємств 
Розділ 6. Підтримка інноваційної діяльності підприємств 
Розділ 7. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності 
Розділ 8. Розвиток інноваційної інфраструктури 
Розділ 9. Регіональний інноваційний розвиток 
Розділ 10. Податкове стимулювання інноваційної діяльності 
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Розділ 11. Установи, що здійснюють фінансування досліджень і розробок та фінансово-кредитну 
підтримку інноваційної діяльності 
Розділ 12. Загальні питання інноваційної діяльності. Органи управління у сфері інноваційної 
діяльності 
 
 
 
 
 
Р339422(ТВ) 
   34  
     
    Інформаційні стратегії в глобальному управлінні [Текст] : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 29 жовт. 2011 р. / Acad. 
of open soc. security, Global org. of allied leadership. - К. : Вид. Ліпкан 
О. С., 2011. - 140 с. - (Імперативи розвитку юридичної та безпекової 
науки ; № 10). - Бібліогр. в кінці ст. 
 
У збірнику знайшли відображення результати міжнародної науково-
практичної конференції,  присвяченої застосуванню інформаційних 
технологій в глобальному управлінні, дальшому розвитку 
інформаційного права. Результатом конференції стало схвалення  
розробленого провідними вченими проекту Інформаційного 
кодексу. 
 
 

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

Розділ 2. Методологічні основи формування та розвитку механізму міжнародного маркетингу 
Розділ    3. Інноваційний розвиток глобалізованої економіки 
Розділ 4. Концептуальні засади розвитку міжнародного бізнесу на інноваційній основі з  
використанням механізму промислового маркетингу міжнародного охоплювання 
Розділ 5. Формування  механізму міжнародного маркетингу   в глобалізованій економіці на 
основі управління цінами 
Розділ 6. Концепція формування механізму управління інструментарієм міжнародного 
маркетингу на основі інноваційного розвитку в глобалізаційній економіці 
Розділ 7. Розвиток стратегії міжнародного маркетингу в глобалізованій економіці на основі 
інноваційного розвитку країн 
  
К 88900(ТВ) 
   332 
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    Ліщинський, Ігор Орестович.  
Агломераційні форми просторової організації виробництва в країнах Європи [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" /Ліщинський Ігор Орестович ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Тернопільський нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 20 с. 
 
 
 
 
Р 338928(ТВ)       
       334       
Орлова, Наталія Сергіївна.  
Механізми розвитку корпорацій в інформаційному 
суспільстві [Текст] :  монографія / Наталія  Сергіївна Орлова ; 
Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк :              Ноулідж, 2011. - 370 с. 

 
У монографії досліджено проблеми формування механізмів 
розвитку корпорацій в умовах   інформаційного суспільства та 
вирішено низку наукових завдань, пов’язаних з удосконаленням 
механізму ефективної взаємодії держави і корпорацій в інформаційному суспільстві, 
впровадженням електронних технологій в управлінську діяльність корпорацій, розробкою 
концепції управління зацікавленими сторонами в корпорації, формуванням стратегії соціальної 
відповідальності корпорацій на прикладі компаній паливно-енергетичного комплексу, 
дослідженням державних механізмів розкриття інформації та забезпечення прозорості у 
корпоративних відносинах України, розвитком організаційно-економічного механізму захисту 
правів в умовах інформаційного суспільства; удосконаленням інституційно-правового 
механізму державного регулювання корпоративних відносин в інформаційному суспільстві. 
 
 
К 87521(ТВ) 
   339 
 
    Охота, Віталій Іванович.  
 Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" /Охота Віталій Іванович ; Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 24 с. 
 
 
К 87311(ТВ) 
   33 
 
    Савченко, Едуард Олексійович.  
 Розвиток транснаціонального виробництва через прямі іноземні інвестиції [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" /Савченко Едуард Олексійович ; Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 
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 339076(ТВ)    34 
 
    Київець, Олена Валеріївна.  
Міжнародне торгове право [Текст] : навч. посіб. / О. В. Київець, В. 
О. Голубєва ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима 
Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 450 с. 
 
Навчальний посібник присвячено аналізу основних категорій та 
інститутів міжнародного торгового права, включаючи коментар 
міжнародно-правових норм у сфері міжнародної торгівлі та аналіз 
діяльності ключових міжнародних торгових інституцій. 
Ураховуючи специфіку предмета  міжнародного торгового права, в 
навчальному посібнику приділено увагу як приватно-правовим аспектам міжнародної торгівлі, 
так і публічним.   
 
 
 
К88875(ТВ) 
   34 
 
    Лініченко,Денис Володимирович.  
Міжнародно-правовий механізм врегулювання торговельних спорів у рамках діяльності 
світової організації торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Лініченко Денис Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. - К., 2011. - 20 с. 
 
 
 
Р 339692(ТВ) 
    339 
 
    Оліфіров, Олександр Васильович.  
Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Оліфіров, К. О. 
Маковейчук ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ін-т 
обліку і фінансів, Каф. інформ. систем і технологій упр. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. - 305 с. 
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Концептуальні основи виникнення і розвитку електронної комерції 
Розділ 2. Підприємства електронної комерції 
Розділ 3. Електронні платіжні системи та системи інтернет-банкінгу 
Розділ 4. Забезпечення захисту інформації в Інтернет і безпеки електронних платежів 
Розділ 5. Редактори  WYSIWYG HTML та системи управління контентом  сайтів 
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Р 338935(ТВ) 
       622 
 Сборник технико-экономических показателей 
горнодобывающих предприятий   Украины в 2009-2010 гг. [Текст] : анализ 
мировой конъюнктуры рынка ЖРС 2004-2011 гг. / [Е. К. Бабец, Л. А. Штанько, 
В. А. Салганик и др.] ; Гос. агентство Украины по упр. гос. корпоратив. правами 
и собственностью, Гос.предприятие "Науч.-исслед. горноруд. ин-т". - Кривой 
Рог : Вид. дім, 2011. - 329 с.  
  
Раздел 3. Анализ конъюнктуры мирового рынка железорудного сырья 
 

 .Анализ состояния железорудной минерально-сырьеаой базы мира 
 
  .Добыча и производство железной руды в мире 
 
                                   .Производство DRI (ПВЖ) в мире в 2010г и оценка производства в 2011г. 
 

       .Состояние мирового производства сырой стали в 2007-2011гг., прогноз на 
2012-2016гг.       

 
                                    .Мировая торговля ЖРС в мире на 2011г. 
 
 
 
Р 338902(ТВ) 
   004 
 
    Тардаскина, Татьяна Николаевна.  
    Электронная коммерция [Текст] : учеб. пособие / Тардаскина Т. Н., Стрельчук Е. Н., 
Терешко Ю. В. ; Гос. служба связи, Одес. нац. акад. связи им. А. С. Попова, Каф. менеджмента и 
маркетинга. - О. : [ОНАС им. А. С. Попова], 2011. - 128 с. 
 
                                                               Из содержания: 
 

1. Развитие информационной экономики в условиях становления информационного 
общества 

2. Основные понятия электронного бизнеса и электронной коммерции 
3. Преимущества и недостатки функционирования электронного бизнеса 
4. Виды электронного бизнеса 
5. Электронная коммерция как составляющая электронного бизнеса 
6. Система электронной коммерции в корпоративном секторе: корпоративные 

представительства в интернете, виртуальные предприятия, интернет - инкубаторы, 
мобильная коммерция 

7. Системы электронной коммерции в потребительском секторе 
8. Электронные платежные системы 
9. Интернет – маркетинг 
10. Перспективы развития электронной коммерции 
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Розділ 5.   Світова валютна система і  міжнародні валютно-фінансові відносини 
 

 
 
 
 
Р 340066(ТВ) 
   657 
 
    Гасенко, Людмила Василівна.  
    Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. прогр. спеціаліста зі спец. 
"Облік і аудит" / Л. В. Гасенко ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т (ДДТУ). - 
Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2012. - 295 с. 
 

 
Навчальний посібник розроблений відповідно до типової робочої програми дисципліни «Облік 
зовнішньоекономічної діяльності» для спеціалістів  економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. Кожний розділ включає зміст та принципи відображення відповідних 
операцій обліку зовнішньоекономічної діяльності, тести самоконтролю знань 
 
 
 
К 88165(ТВ) 
   34 
 
    Демянчук, Юрій Григорович.  
    Організаційно-правові засади уникнення міжнародного подвійного оподаткування в 
Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.07 
"Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / ДемянчукЮрій Григорович ; Акад. праці 
і соціальних відносин Федерації проф. спілок України. - К., 2011. - 20 с. 
 
 
Р 339655(ТВ) 
   336 

 
   Збірник нормативно-правових актів ЄС у сфері оподаткування 
[Текст] : [наук. вид.] / [уклад.: Білецька Г. М., Трубін І. О., Раскалей М. А. 
та ін.] ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т Держ. податк. служби 
України, Нац. акад. прав. наук України, НДІ фін. права. - К. : Алерта, 2010. 
- 464 с. 
 
У збірнику у доступній формі тематично згруповано нормативно-правовий 
матеріал щодо співробітництва з Радою Європи, Європейським Союзом та 
іншими європейськими інституціями в питаннях оподаткування. 
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К 87667(ТВ) 
   336 
    
 Корнилюк, Роман Васильович.  
    Іноземні банки в банківській системі України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Корнилюк Роман Васильович ; 
ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2011. - 20 с. 
 
 
 
 
 
Р 339453(ТВ) 
   336 
 
    Лернер, Юрій Ілліч.  
    Запозичення суб’єктами господарювання грошових коштів на зовнішніх ринках [Текст] : 
монографія / Ю. І. Лернер, Б. В. Самородов ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : 
Підручник НТУ "ХПІ", 2012. - 156 с.  
 
У монографії розкрито теоретичні та прикладні аспекти виходу суб’єктів господарювання 
(банків) на зовнішні фінансові ринки з метою залучення додаткових коштів для використання у 
розвитку банку. Розроблено методику оптимізації варіанту виходу конкретного банку на 
зовнішні ринки. Запропоновано  модифікований метод порівняльної економічної ефективності 
капітальних вкладень з урахуванням динаміки виробничої діяльності банків. 
 
  
К 87811(ТВ) 
   339 
 
    Мельник, Ольга Ярославівна.  
 Розвиток системи оподаткування майна в контексті міжнародної економічної 
нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Мельник Ольга Ярославівна ; НАН 
України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. - К., 2011. - 20 с. 
 
 Р 337763 (ТВ)   
       336 
 
Організація забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного 
співробітництва [Текст] : монографія / [Внукова Н. М., Лямець В. І., Погосова М. Ю. та ін.] ; 
наук. ред. та кер. кол. авт. Н. М. Внукова ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Харк. нац. екон. 
ун-т. - Л. : [Ін-т регіон. дослідж. НАН України], 2011. - 104 с. - (Серія "Транскордонне 
співробітництво"). - Бібліогр.: с. 96-102. 
                                                                                                                  
 
У монографії розглядаються питання організації забезпечення створення фінансових кластерів 
транскордонного співробітництва, обґрунтовано та розроблено теоретичні та методичні основи 
створення фінансових кластерів, запропоновано структурно-функціональну модель процесу 
організації створення фінансового кластера транскордонного співробітництва, методики 
виявлення ядра, створення ядерної групи та вибору потенційних учасників кластера, визначено 
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механізми фінансового забезпечення діяльності кластера та обґрунтовано процедуру вибору 
фінансової послуги. 
 
К87574(ТВ) 
   336 
    Романчукевич, Віталій Вікторович.  
Грошово-кредитна політика України в умовах глобалізації економіки [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші,фінанси і кредит" / 
Романчукевич Віталій Вікторович ; Ун-т банківської справи Нац. банку України. - К., 2011. - 21 
с.  
 
 
К87485(ТВ) 
   33 
 
    Сніжко,Оксана Володимирівна.  
Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку трансформаційних економік в 
умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Сніжко Оксана Володимирівна ; 
КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 33 с.  
 


