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Тематична виставка " Міжнародна економіка. 
Європейський Союз і Україна" 

 
(надходження IV квартал 2012) 

 
Розділ 1. Зовнішньоекономічна  діяльність.  Міжнародна  економіка.     Європейський  Союз і  
Україна.   Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства 
 
 
  Р 340838(т/в) 
    34 
 
    "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного 
права", Міжнар. наук конф. (2 ; 2012 ; Київ).  
Матеріали II Міжнародної наукової конференції"Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, 
міжнародного морського і транспортного права", Київ, 12-13 квітня 2012 року [Текст] : [збірник] / Київ. 
держ. акад. водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Юрид. ф-т. - К. : [КДАВТ], 
2012. - 273 с. 
 
   Зі змісту: 
 
Розділ 1. Актуальні проблеми міжнародного морського і транспортного права 
Розділ 2. Теоретичні та історичні аспекти виникнення, становлення і перспективи розвитку транспортного 
права 
Розділ 3. Актуальні проблеми правового регулювання перевезень вантажів, пасажирів та багажу 
Розділ 4. Актуальні проблеми кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення на транспорті 
 
 

 
 
Р 341203(т/в) 
   8 
 
     
    Англійська мова для зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.-
метод. посіб. / [Н. В. Саєнко, О. В. Литвиненко, С. В. Понікаровська та ін.] ; Харк. 
нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 336 с. 
 
Відповідно до Державних  стандартів з іноземної мови для спеціальності  
«Міжнародна економіка» наведено матеріали англійською мовою, які 
висвітлюють аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
 

 
 
К 89120(т/в) 
   34 
 
    Візір, Анатолій Михайлович.    Міжнародно-правові зобов'язання держав з Конвенції Організації 
Об'єднаних Націй проти корупції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Візір Анатолій Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". - Х., 2011. - 19 с. 
 
 
 
С 19480(т/в) 
   35 
 
    Децентрализация: эксперименты и реформы [Текст] : [программа реформирования местного 
самоуправления и коммунального хозяйства] / под ред. Тамаша М. Хорвата ; [Институт Открытого 
Общества]. - [Будапешт] : [OSI/LGI], [2000] - . 
   Т. 1 : Органы местного самоуправления в Центральной и Восточной Европе . - Будапешт, 2000. - 484 с. 
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«Децентрализация и развитие современных систем местного самоуправления стали основ ными 
компонентами переходного периода в странах Центральной Европы. В течение первого десятилетия  
крушения централизованных государств и унификации коммунальных служб были разработаны  
разнообразные модели устройства местных органов власти.  В этих странах были реструктурированы  
политические механизмы, экономические системы, институты и практика управления, которые достались в 
наследство от старых времен». 
 
     
     
 

 
С 19426(т/в) 
   33 
 
    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European Vector of 
Economic Development : зб. наук. пр. / Дніпропетровський університет імені 
Альфреда Нобеля. - Д. : [Вид-во ДУ ім. А. Нобеля]. 
   Вип. 1 (12). - Д., 2012. - 248 с.  
 
Програмні цілі – висвітлення результатів новітніх досліджень та актуальних 
досягнень в галузі економічної науки та підприємництві на шляху реалізації 
Європейського вибору України 
 

 
Б 15315(т/в) 
   06 
Інституційний розвиток у рамках  політики Європейського Союзу. Керівництво з використання 
інструменту "Twinning" [Текст] : переглянуто в 2009 році / Європ. Комісія. - К. : [б. и.], 2009. - 90 с. 
 
У цьому Керівництві надається комплексна і практично корисна інформація для тих спеціалістів державного 
сектору, котрі здійснюють підготовку і впровадження проектів Twinning.   
 
К 89075(т/в) 
   34 
 
    Клян, Федір Геннадійович.  
Міжнародно-правове регулювання переміщення товарів через митний кордон [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Клян Федір Геннадійович ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2011. - 15 с. 
 
К 89150(т/в) 
   34 
 
    Ковальова, Марина Вікторівна.  
 Цивільно-правова охорона винахідництва в Україні та в країнах Європейського Союзу [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес", 
"Сімейне право", "Міжнародне приватне право" / Ковальова Марина Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави 
і права ім. Корецького. - К., 2011. - 16 с. 
 

 
Р 341272(т/в) 
   327 
 
    Ковальчук, Тетяна Іванівна.  
 Культурний фактор європейської інтеграції на прикладі поступу 
Європейського Союзу [Текст] : монографія / Т. І. Ковальчук ; наук. ред. Н. Л. 
Яковенко ; НАН України, Інститут європейських досліджень. - К. : Наук. світ, 2011. - 
239 с. 
 
У монографії розкривається феномен культурного фактору у процесах європейської  
інтеграції на прикладі сходження Європейського Союзу та розвитку континенту у 
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повоєнний період і в сучасних умовах посилення глобалізації. З’ясовуються як теоретичні засади, так і місце 
співробітництва у культурній сфері в структурі євроінтеграційних процесів, можливості залучення України 
до цих процесів в контексті її європейського стратегічного в ибору та входження до європейського простору,  
еволюція принципів та механізмів співпраці держав-членів ЄС у сфері культури, засади формув ання  
європейської ідентичності в контексті мультикультуральної парадигми. 
 
К 89018(т/в) 
   35 
 
    Копил, Богдан Костянтинович.  
 Організація місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу та України [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. наук : [спец.] 25.00.04 "Місцеве самоврядування" / Копил 
Богдан Костянтинович ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 20 с. 
 
К 88939(т/в) 
   34 
 
    Кубієвич, Сергій Петрович.  
 Міжнародно-правовий статус Організації з безпеки співробітництва в Європі [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Кубієвич Сергій Петрович ; 
КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 18 с. 
 
С 19437(т/в) 
   339 
 
Львівський національний університет імені ІванаФранка. 
Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук пр.]. - Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - (Міжнародні 
відносини). 
   Вип. 28 . - Л., 2012. - 300 с. 
 
С 19408(т/в) 
   339 
 
Львівський національний університет імені ІванаФранка. 
    Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv university : [зб. наук пр.]. - Л. : Львів. нац. 
ун-тім. І. Франка. - (Серія міжнародні відносини). 
   Вип. 29, ч.1. - Л., 2012. - 238 с.  
 
С 19438 (т/в) 
   339 
 
Львівський національний університет імені ІванаФранка. 
    Вісник Львівського університету [Текст] : [зб. наук пр.]. - Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 
(Міжнароднівідносини). 
   Вип. 29, ч. 2. - Л., 2012. - 300 с. 
 
У випусках вісників висвітлено актуальні проблеми різних галузей  міжнародних відносин: теорії та історії  
міжнародних відносин, міжнародного права, світового господарств а і міжнародних економічних відносин,  
країнознавства та лінгвістики. 
 
 
 
К 89199(т/в) 
   339 
 
    Макогін, Зоряна Ярославівна.  
 Розвиток українсько-китайських  економічних відносин з позиції стратегічного партнерства [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / Макогін Зоряна Ярославівна ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2011. - 21 с. 
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К 89308(т/в) 
   339 
 
    Малій, Олена Вікторівна.  
Бар'єри входження фірм на ринки в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Малій Олена Вікторівна ; КНУ ім. Т. 
Шевченка. - К., 2011. - 20 с.  
 
К 89348(т/в) 
   339 
 
    Нікітіна, Ольга Борисівна.  
Формування міжнародних конкурентних позицій національних  економічних систем [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" / Нікітіна Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т. - 
Донецьк, 2011. - 20 с. 
 
К 89359(т/в) 
   34 
 
    Ніколаєв, Олександр Анатолійович.  
Адміністративно-правове регулювання у сфері міжнаціональних відносин [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / 
Ніколаєв Олександр Анатолійович ; Запорізький нац. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 16 с. 
 
 
К 89390(т/в) 
   34 
 
    Ничка, Юрій Вадимович.  
Межі національної та міжнародної правотворчості: загальнотеоретичні аспекти (на матеріалах 
європейської практики) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права", "Історія політичних і правових учень" / Ничка Юрій Вадимович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2011. - 16 с.  
 

 
 
 
Р 340552(т/в) 
   327 
 
    Опрятний, Сергій Миколайович.  
Міжнародне спілкування (прагматичний компонент) [Текст] : монографія / С. М. 
Опрятний ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - 208 с. 
 
У монографії міжнародне спілкування розглянуто як прагматичний компонент 
механізму державного управління та міжкультурного навчання в умовах сучасного 
прояву національних особливостей ділового спілкування з урахуванням правових основ  

взаємодії із зарубіжними партнерами. Особливу увагу приділено соціально-психологічним особливостям 
здійснення професійної комунікації державними службовцями з використанням іноземних мов, а також в  
умовах участі в міжнародних  і корпоративних гуляннях. 
 
 
 
Р 340551(т/в) 
   327 
 
    Опрятний, Сергій Миколайович.  
 Міжнародне спілкування (теоретичні основи) [Текст] : монографія / С. М. Опрятний 
; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - 212 с. 
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В монографії розкрито сутність і характеристику  поняття «міжнародне спілкування». Значну увагу 
приділено шляхам формування готовності студентів до міжнародного спілкування в процесі вивчення  
іноземної мови. Розглядаються вербальні та невербальні засоби міжнародного спілкування в контексті  
інтерактивного навчання, нагромадження досвіду міжнародного спілкування в процесі професійно 
орієнтованої поза аудиторної роботи та використання міжнародного спілкування як засобу професійного 
самовдосконалення державних службовців.  
 
К 89804(т/в) 
   34 
 
    Осолінкєр, Ігор Михайлович.  
Самозахист права власності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес", "Сімейне право", "Міжнародне прив атне право" 
/Осолінкєр Ігор Михайлович ; Нац. унт. "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого". - Х., 2011. - 20 с. 
 
К 89439(т/в) 
   9  
 
    Пількевич, Вікторія Олександрівна.  
Співробітництво ЮНЕСКО і країн СНД (1991-2009 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвітня історія" / Пількевич Вікторія Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. - К., 2011. - 18 с. 
 
К 89424(т/в) 
   34 
 
    Піфко, Олександр Олександрович.  
Реєстрація прав на землю у країнах Європи: порівняльний аналіз [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 "Земельне право", "Аграрне право", "Екологічне право", 
"Природоресурсне право" / Піфко Олександр Олександрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 
2011. - 20 с. 
 
Р340538(т/в) 
   339 
 
     
    Політико-правові стандарти ЄС і напрями вдосконалення моделі модернізації сучасної України 
[Текст] : наук. записка / [Горбатенко В. П., Кірмач А. В., Кресін О. В. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : [Ін-т Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України], 2011. - 
108 с. 
 
Наукова записка містить дослідження політико-правових стандартів ЄС та визначення на цій основі  
ключових напрямів вдосконалення моделі модернізації сучасної України. Проаналізовано специфіку 
реформування Ради Європи як гаранта демократичної трансформації країн Європейського континенту;  
основні складові системи джерел політико-правових Стандартів (договори, акти вторинного права,  
міжнародні угоди, судові рішення, загальні  принципи права Європейського Союзу та ін.), їх вплив на 
регулювання відносин між Україною та ЄС. Досліджено процес реалізації політико-правових стандартів ЄС у 
країнах Східної Європи; рівень відповідності України Копенгагенським критеріям членства в ЄС,  правові й 
політичні аспекти процесу адаптації законодавства України до законодавств а Європейського Союзу; 
європейський досвід правового регулювання проходження держав ної служби (умови прийняття на посади,  
порядок проведення конкурсу, оцінювання діяльності, дисциплінарну відповідальність державних 
службовців та ін.); визначено взаємозв’язок та основні параметри вдосконалення політики і права у процесі  
вітчизняного державотворення, їх вплив на процес європейської інтеграції України. 
 

 
Р 341270(т/в) 
   327 
 
    Потехін, О. В.  
Мала енциклопедія міжнародної безпеки [Текст] : [навч. вид.] / [авт.-упоряд.: 
Потєхін О. В., Тодоров І. Я.] ; за заг. ред. Ю Л. Бошицького, О. В. Потєхіна ; НАН 
України, Київський університет права. - К. : [Вид-во Європ. ун-ту], 2012. - 368 с. 
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У енциклопедичному виданні розглядаються сучасний зміст та деякі аспекти еволюції понять, що комплексно 
характеризують явище «міжнародна безпека», згадуються теоретичні концепції, якими оперують при 
вивченні безпекових аспектів міжнародних відносин. Розглянуто як традиційні виміри безпеки, так і нові  
виклики епохи глобалізації, роль міжнародних організацій в формуванні систем безпеки, проблеми 
розповсюдження зброї масового знищення та конвенційної зброї і інше.  Вичерпно висвітлено діючу 
законодавчу базу зовнішньої безпеки України. Книга не має аналогів в сучасній учбовій або довідковій 
літературі. 
 
К 89406(т/в) 
   339 
 
    Приз, Олена Василівна.  
 Розвиток світового космічного ринку в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / ПризОлена Василівна 
; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-
Барановського. - Донецьк, 2011. - 20 с. 
 
 
Р341339 (т/в)    
     339 
 
 
    Пріоритети підвищення ефективності 
 транскордонного співробітництва та зміцнення конкурентоспроможності 
підприємництва західних регіонів України [Текст] : [зб. матеріалів] / [Васильців Т. 
Г., Борщевський В. В., Флейчук М. І. та ін. ; за ред. Т. Г. Васильціва] ; Регіон. філ. 
Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові. - Л. : Вид-во ПАІС, 
2011. - 168 с. 
 
Збірник містить аналітичні доповіді та виступи науковців, презентов ані на засіданні «круглого столу» 
«Пріоритети підвищення ефективності  транскордонного співробітництв а та зміцнення  
конкурентоспроможності підприємництва західних регіонів України», який відбувся 20 грудня 2010 р. в 
Регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові.  
 
Б 15188(т/в) 
   339 
 
    Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: 
региональный аспект [Текст] = Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of Foreign 
Investments: Regional Aspect : сб. науч. тр. / Донец. нац. ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2012 - . 
   Ч. 1. - Донецк, 2012. - 406 с. 
 
В сборнике помещены статьи, в которых обобщены результаты научных исследов аний работников высших 
учебных зав едений Украины и других стран, академических и отраслевых научных организаций, а также 
ведущих  предприятий важнейших отраслей промышленности страны – металлургической, химической,  
угольной, машиностроительной и др. Представлены также статьи сотрудников международных, 
государственных и региональных организаций, органов власти, занимающихся вопросами развития  
внешнеэкономических связей на соответствующих уровнях. 
    Рассмотрены вопросы развития мировых интеграционных,  инвестиционных и инновационных процессов в 
Украине (регионах) в условиях глобализации. Участия Украины  и других государств в международных 
организациях и международных интеграционных объединениях, последствия от участия в них, валютно-
финансовых, банковских и кредитных отношений, международных транспортных систем, проблемы  
экологической и энергетической безопасности, создания  и функционирования еврорегионов, формиров ания  
социальной политики с учетом зарубежного опыта, преодоление последствий мирового экономического 
кризиса и другие.  
     Статьи посвящены различным аспектам сов ершенствования внешнеэкономической деятельности на 
уровнях предприятия, региона, отрасли, государства, повышения  конкурентоспособности производства в 
рамках Программы научно-технического развития Донецкой области на период до 2020 года,  сстратегии 
развития Донецкой области до 2015 года, сстратегии развития Луганской области до 2015 года и стратегии 
развития города Донецка до 2020 года. 
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     Р 341008(т/в) 
       334 
 
     
    Проблемы развития предприятий Украины и России 
на современном этапе мировой экономики [Текст] : коллективная монография / 
Ахновская И. А., Бадер Э. А., Бандура М. В. [и др.] ; под ред. И. А. Дмитриева, Д. А. 
Горового. - Х. : [ХНАДУ], 2012. - 400 с. 
 
В монографии исследуется широкий спектр актуальных экономических проблем развития 
предприятий Украины и России на современном этапе развития экономики. Основное 

внимание  уделяется общеэкономическим  проблемам  современного этапа развития экономики, проблемам 
развития современных предприятий Украины и России, а также проблемам развития регионов Украины и 
России. 
 
 
  
 
С 19459(т/в) 
   334 
 
    Пшихоцка, Івона.  
Розвиток малих і середніх підприємств в Польщі [Текст] : [монографія] / Івона 
Пшихоцка ; Європейський університет. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2009. - 124 с. 
 
 
У монографії розкрито сутність, механізм і умови європейської інтеграції, 
висвітлено позицію ЄС у світовій економіці, охарактеризовано настрій суспільства і  
побоювання підприємців, які виникають  через європейську інтеграцію. Проаналізовано діяльність сектору 
малих та середніх підприємств, а також їх роль і значення в економічній політиці розвинених держав. 
Представлено методи і заходи державної підтримки    МСП в Євросоюзі і в Польщі, визначено їх місце щодо 
процесів європейської та світової інтеграції. Досліджено позитивний і негативний досвід МПС в Польщі 
після вступу до ЄС. 
 
К89742(т/в) 
   656 
 
    Рагед Ахмад  
Економіко-організаційні основи розвитку контейнерних перевезень на підприємствах Сирії [Текст] :  
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" 
/Рагед Ахмад ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - О., 2011. - 19 с. 
 
 
 
К 89669(т/в) 
   339 
 
    Романів, Ірина Ігорівна.  
Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Романів 
Ірина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2011. - 20 с. 
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К 89685(т/в) 
   331 
 
    Ромащенко, Тарас Ігорович.  
Стратегія участі України у світових процесах трудової міграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Ромащенко Тарас Ігорович ; Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 
2011. - 20 с. 
 
 
 
 

 
С 19477(т/в) 
   37 
 
    Сергєєва, Лариса Миколаївна.  
 Інституції професійно-технічної освіти країн Європейського Союзу [Текст] : 
[навч. посіб.] / Л. М. Сергеєва ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж.освіти, 
Укр.-канад. проект "Децентралізація управління професійним навчанням в Україні". 
- К. : Арт Економі, 2012. - 120 с. 
 
Розглядаються процеси європейської інтеграції та діяльність інституцій професійно-
технічної освіти країн ЄС, аналізуються механізми трансформації національних 
систем професійної освіти і навчання, системи управління навчальними закладами,  

подається досвід децентралізації управління професійним навчанням у країнах Європейського Союзу. 
 
 
 
 
 
 
С 19453(т/в) 
   339 
 
"Світова економіка ХХІ століття : цикли та кризи", Міжнар. Нобелівський 
екон. форум (2012 ; Дніпропетровськ). 
 Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму "Світова економіка 
ХХІ століття: цикли та кризи" [Текст] : третій Всесвітній Нобелівський економічний 
конгрес "Роль економічної науки у формуванні національних стратегій" / Дніпропетр. ун-
т імені Альфреда Нобеля, Благодійний фонд "Планета Альфреда Нобеля". - Д. : 
[Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля], 2012 - . 
   № 1 (5), Т. 1. - Д., 2012. - 500 с. 
 
 
 
С 19454(т/в) 
   339 
 
"Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи", Міжнар. Нобелівський екон. форум (2012 ; 
Дніпропетровськ). 
    Бюлетень Міжнародного Нобелівськогоекономічного форуму "Світова економіка ХХІ століття: цикли 
та кризи" [Текст] : третій Всесвітній Нобелівський економічний конгрес "Роль економічної науки у 
формуванні національних стратегій" / Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля, Благодійний фонд "Планета 
Альфреда Нобеля". - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля], 2012 - . 
   № 1 (5), Т. 2. - Д., 2012. - 456 с. 
 
У випусках: 
Програмні цілі - дослідження та узагальнення актуальних тенденцій циклічної і кризової динаміки світової 
економічної системи, визначення перспектив її розвитку у цивілізаційному вимірі. 
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Проаналізовані стратегії развитку Росії до 2020-2025 рр. Зроблено порівняльний анализ, обґрунтовано 
необходність переходу економіки Росії на шлях іннов аційного  розвитку, який визначений  в стратегії  
«интегрированной модернизации». 
 
 
 
С 19482(т/в) 
   327 
 
     
    Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього [Текст] : [кол. монографія] / 
[Кудряченко А. І., Білий О. В., Богданович І. І. та ін.] ; кер. авт. кол. і наук. ред. А. І. 
Кудряченко ; НАН України, Інститут європейських досліджень. - К. : Фенікс, 2009. - 
544 с. 
 
Колективна монографія науковців Інституту європейських досліджень НАН 
України та інших академічних інститутів, дослідницьких установ та викладачів  
вищих навчальних закладів є узагальнюючим результатом фундаментальних 
досліджень актуальних проблем сходження незалежної  Української держави в колі   
європейських країн, аналізу її можливостей, викликів і перспектив. Здійснений на 
широкому історичному  матеріалі ретроспективний аналіз існування й визнання  
України як європейської держави, дослідження політико-правових, економічних, світоглядних і духовно-
культурних засад нинішніх взаємин України з далекими і близькими сусідами по спільному європейському 
домі, їх становлення, трансформації і сучасного стану нададуть читачеві можливість панорамного бачення  
вітчизняних євро перспектив та покликані сприяти формув анню концептуальних засад  ствердження нашої  
держави на Європейському континенті. 
 
 
 
Б 15272(т/в) 
   001 
 
Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича. 
    Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : зб. наук. пр. - Чернівці : Рута. - 
(Історія.Політичні науки. Міжнародні відносини). 
   Вип. 590-591. - Чернівці, 2012. - 252 с. 
 
   Зі змісту: 
 
       - Україна в міжнародних відносинах 
       - Українська діаспора 
       - Джерелознавство 
       - Історіографія 
       - Етнологія 
 
 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
 
 

 
 
С 19419(т/в) 
   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 розглядаються основні теоретико-методологічні підходи 
та головні складові процесно-функціонального управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємства. Посібник складається з двох частин. У першій частині 
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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  
 
 

С 19505(т/в) 
   327 
 
    Муковський, Іван Тимофійович.  
 Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах  [Текст] : навч. 
посіб. / І. Т. Муковський, А. Г. Міщенко, М. М. Шевченко. - К. : КОНДОР, 2012. - 
224 с.  
 
Навчальний посібник  побудовано за стандартами кредитно-модульної  системи 
відповідно до умов Болонської декларації.  
       Згідно з «освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 
підготовки 6.030203    
«Міжнародні економічні відносини», Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, в посібнику розглядаються теоретичні засади інформаційно-аналітичної  

діяльності та основні напрями формування інформаційної та прогностичної культури економістів-
міжнародників.           
 
 
 
К 89817(т/в) 
   339 
 
    Обушна, Наталія Іванівна.  
Державне регулювання прямих іноземних інвестицій в умовах модернізації економіки України [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" 
/Обушна Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Акад. муніципального упр. - К., 
2011. - 20 с. 
 
 
 
Р 340974(т/в) 
   338 
 
    Саліхова, Олена Борисівна.  
Високотехнологічні виробництва: від методології 
оцінки до піднесення в Україні [Текст] : монографія / О. Б. Саліхова ; Нац. акад. 
наук України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування". - К. : [Експрес], 2012. - 624 
с. 
 
 
Ґрунтовно досліджено еволюцію поняття «високотехнологічне виробництво», а 
також генези міжнародних  та національних методологічних підходів до агрегації 
галузей і продуктів за їхньою технологомісткістю. Запропоновано та реалізовано 
авторський науково-методичний та інформаційно-статистичний інструментарій 
ідентифікації високотехнологічних підприємств України й оцінки імпорту 
високотехнологічних товарів за сферами призначення, нові індикатори порівняльних переваг і нові  
теоретичні поняття, а також авторську систему заходів зі стимулювання дослідницької та інноваційної 
діяльності для піднесення національних високотехнологічних виробництв.  
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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 340759(т/в) 
   339 
 
    Осташко, Тамара.  
 Надзвичайні заходи СОТ для захисту ринків агропродовольчих товарів 
[Текст] : монографія / Тамара Осташко, Лада Волощенко-Холда ; Нац. акад. наук 
України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [Ін-т економіки та прогнозування 
НАН України], 2011. - 224 с. 
 
  Зі змісту: 
 
Розділ 1. Практика та особливості застосування надзвичайних заходів захисту 

Розділ 2. Економічні передумови  для застосування надзвичайних заходів захисту в Україні 
Розділ 3. Запровадження надзвичайних заходів для захисту агропродовольчих ринків в Україні 
 
 
 
К 89715(т/в) 
   339 
 
    Процюк, Тетяна Богданівна.  
Конвергенція вітчизняного та європейського енергетичних ринків [Текст] : 08.00.02 "Світове госп-во і 
міжнар. екон. відносини"автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] / Процюк Тетяна 
Богданівна ; НАН України, Ін-т світової екон. і міжнародних відносин. - К., 2011. - 20 с. 
 
 
 
Розділ 5.   Світова валютна система і  міжнародні валютно-фінансові відносини  
 
 
 
 
Р 340897(т/в) 
   657 
 
    Євдокимов, Віктор Валерійович.    Розвиток бухгалтерського обліку в 
умовах глобалізації: ісламська модель [Текст] : монографія / В. В. Євдокимов, С. 
Ф. Легенчук, Д. О. Грицишен ; Житомирський державний технологічний 
університет. - [Житомир] : ЖДТУ, 2012. - 420 с. 
 
Глобалізаційні перетворення вимагають нового підходу до розвитку 
бухгалтерського обліку як інструменту подолання негативних соціально-
економічних наслідків перших. В таких умовах актуальним стають проблеми 
пошуку нових концепцій розвитку бухгалтерського обліку який би забезпечив  
стійкий розвиток  економічних відносин. Якісно новим підходом у розвитку теорії та методології  
бухгалтерського обліку в умовах глобалізації є ісламська модель бухгалтерського обліку. Ґрунтовні 
дослідження в частині теорії, методології та практики бухгалтерського обліку в країнах зони поширення  
ісламу наведені в монографії.    
 
К 89112(т/в) 
   339 
 
    Ковтонюк, Катерина Володимирівна.  
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 Інтеграційні процеси в європейському фінансовому просторі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Ковтонюк Катерина Володимирівна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К., 2011. - 20 с. 
 
К 89113(т/в) 
   336 
    Ковтонюк, Оксана Валеріївна.   Фінансове забезпечення міжнародних торгових операцій [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" 
/ Ковтонюк Оксана Валеріївна ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 20 с. 
 
К 89136(т/в) 
   339 
 
    Крикун, Вікторія Андріївна.  
Диверсифікація брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / Крикун Вікторія Андріївна ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 21 с. 
 
Р 340925(т/в) 
   657 
 
    Мазуренко, Валерій Іванович.  
Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. / 
Мазуренко В. І., Стаканов Р. Д. ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : [ТОВ 
"ДКС центр"], 2011. - 188 с. 
 
   Зі змісту: 
 
Розділ 1. Організація бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності 
Розділ 2. Облік валютних операцій 
Розділ 3. Облік експортних операцій 
Розділ 4. Облік імпортних операцій 
Розділ 5. Облік бартерних операцій  
Розділ 6. Облік посередницьких операцій у зовнішньоекономічній діяльності 
Розділ 7. Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 
Розділ 8. Облік кредитів у іноземній валюті 
Розділ 9. Облік розрахунків за відрядженнями за кордон 
 

 
Р 341018(т/в) 
   336 
 
    Маліков, Володимир Васильович.  
 Валютне регулювання в Україні: теорія і практика [Текст] : монографія / 
Маліков В. В., Дмитрієв І. А., Дєгтяр О. А. ; Харківський національний 
автомобільно-дорожній університет. - Х. : ХНАДУ, 2012. - 320 с. 
 
У монографії обґрунтовано нові концептуальні підходи до створення ефективної  
системи валютного регулювання в Україні. Авторами зроблено спробу визначити 
особливості понятійного апарату системи валютного регулювання, розглянути 
історіографію згаданої  проблеми, проаналізувати зарубіжну практику валютного 
регулювання в контексті  її використання в Україні, дослідити теоретичні та 

практичні аспекти формування та реалізації валютної політики держави. 
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Б 15359(т/в)  
336   

Моделювання, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного 
розвитку фінансової системи країн європейського простору  [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. 
конф. молодих вчених та студ., 19 квіт. 2012 р. / Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі, Харк. ін-т 
фінансівУДУФМТ. - Х. : [ХІФ УДУФМТ], 2012. - 722 с. 
 
У збірнику представлені виступи на конференції за напрямками:  методичні підходи щодо  прогнозування  
фінансової системи України, інноваційно-інвестиційна модель: методологія , інструментарій, шляхи 
впровадження, теоретико-прикладні аспекти обліку, аналізу та аудиту: стратегічний напрям, математичне 
моделювання в економіці  та сучасні комп’ютерні технології, освітньо-культурні детермінанти економічного 
простору України та ін. 
 
К 89846(т/в) 
   33 
 
    Орєхова, Альвіна Іванівна.  
 Формування механізмів управління оборотним капіталом в аграрній сфері [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Орєхова Альвіна 
Іванівна ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Х., 2011. - 20 с. 


