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Тематична виставка " Міжнародна економіка. Європейський 

Союз і Україна" 
 

(надходження I квартал 2013) 
 

Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна економіка. 
Європейський Союз і Україна. Міжнародні економічні відносини у системі 
світового господарства. 
 
 
К 91767 (т/в) 
   339 
 
    Бут, Юрій Сергійович.  
    Формування спільної екологічної політики Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Бут Юрій 
Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 21 с. 
 
 
К 91924 (т/в) 
   339 
 
    Вітренко, Людмила Вадимівна.  
    Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики країн Південно-Східної Європи [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку" / Вітренко Людмила Вадимівна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. 
відносин. - К., 2012. - 20 с.  
 
 
Р 342026 (т/в) 
   339 
 
   Власов, Володимир Іванович 
    Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії [Текст] : монографія : у 3 т. / В. І. 
Власов ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. аграр. наук України. - К. : 
[ННЦ "Ін-т аграр. економіки"], 2011 -   
 
   Т. 2 : Еволюція наукової думки щодо глобалізації в Україні та Росії. - К., 2012. - 794 с. 
 
Досліджено проблеми глобалізації, формування меганауки глобалістики, надана оцінка багатоаспектних 
процесів глобалізації на історичному, економічному, цивілізаційному, демографічному, всесвітньому рівнях у 
працях українських і російських дослідників. 
   Надана оцінка глобальним процесам у світовому сільському господарстві, розкрито проблему глобальної  
продовольчої безпеки і тенденції формування ринків аграрної продукції. 
 
К 92109 (т/в) 
   34 

 
    Гаркуша, Андрій Олександрович.  
    Правове врегулювання спорів у Світовій організації торгівлі [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне 
право" /Гаркуша Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, Нац. ун-т. "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого". - Х., 2012. - 19 
с. 
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Р 342974 (т/в) 
   34  
 
    Гармонізація податкового законодавства: українські реалії [Текст] : монографія / [Білецька Г. М., 
Дейнека В. Ф., Євсєєва І. О. та ін.] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, 
НДІ фінансового права. - К. : Алерта, 2011. - 222 с. 
 
У монографії значну увагу приділено теоретичним засадам гармонізації законодав ства України, розглянуто 
основні вектори адаптації податкового законодав ства України до вимог Європейського Союзу та її сучасні  
тенденції. 
 
 
К 92162 (т/в) 
   339 
 
    Гжесюк, Аліна Олександрівна.  
    Розвиток міжнародних  ринків освітніх послуг [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Гжесюк Аліна Олександрівна ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2012. - 20 с.  
 
 
Р 341437 (т/в) 
   327 
 
   Горук, Андрій Іванович 
    Історія міжнародно-політичних систем (новий час) [Текст] : конспект лекцій / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2011 - . 
   Ч. 1. - Чернівці, 2011. - 75 с. 
 
У виданні містяться лекції  зі спеціальної навчальної дисципліни «Історія міжнародно-політичних систем 
(новий час)», в яких з’ясовано передумови та причини встановлення системності у міжнародних відносинах в  
новий час, а також проаналізовано основні міжнародно-політичні системи нового часу. 
 
 
Р 342832 (т/в) 
   34  
 
    Гулиев, Ариф Джамиль оглу.  
    Институт президентства в противодействии международному терроризму: сравнительно-правовой 
анализ законодательств Украины и Азербайджанской Республики [Текст] : монография / А. Д. Гулиев ; Ин-
т законодательства Верховной Рады Украины, Нац. авиац. ун-т. - К. : [НАУ], 2012. - 440 с. 
 
Монография посвящена комплексному исследованию механизмов международно-правового регулиров ания  
борьбы с терроризмом и института  президентства, раскрытию национальных особенностей и характерных черт 
моделей активизации института президентства в борьбе с терроризмом, определению направления  
деятельности по реализации международных антитеррористических норм в национальном законодательстве. В 
работе определено общее и различное в содержании, формах и методах непосредственного и опосредованного 
влияния института президентства  в Украине. 
 
 
Р 342946 (т/в)     
   334 
     
    Держави світу та Україна у нових  реаліях: соціальні, економічні, екологічні та правові орієнтири 
розвитку [Текст] : тези доп. учасників V Міжнар. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та практ. працівників 
галузей госп-ва, 28 берез. 2012 р. / Укоопспілка, Вінниц. кооператив. ін-т. - Вінниця : [ПП Балюк І. Б.], 2012. - 
376 с. - (Науковий вісник / Вінницький кооперативний інститут). 
 
Тези присвячені висвітленню нових реалій розвитку у післякризовий період, соціальні, екологічні та правові 
орієнтири розвитку, надаються пропозиції щодо вирішення цілого ряду проблем з урахуванням передового 
світового досвіду, наукових розробок, досягнення техніки та технологій.  
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Р 341810 (т/в) 
   327 
 
   Дипломатичні відносини України з країнами світу[Текст] : зб. наук. пр. - К. : LAT&K, 2012. - 214 с. 
 
Збірник наукових праць присвячено особливостям і закономірностям процесу встановлення дипломатичних 
відносин України з державами світу. 
 
 
Б 15544 (т/в) 
    339 
 
    Діловий путівник Німеччина - Україна [Текст] = Business Guide Deutschland Ukraine : альманах 
німецько-українських ділових стосунків. - 3-тє вид. - К. : Видавець Олівер Лоренц, 2011. - 188 с. 
 
Третій випуск Альманаху присвячений взаємовідносинам України з Німеччиною. Німеччина була  і  
залишається стратегічним партнером України. За обсягами зовнішньоторговельних операцій між Україною і  
країнами світу, Німеччина займає друге місце після Російської Федерації та перше серед країн Європи. 
   Презентація України на сторінках ділового путівника є тим важливим майданчиком, що надасть можливість  
ще більше утвердити позиції нашої держави серед європейської спільноти третього тисячоліття, і німецької, 
зокрема.  
 
   
 
Р 341594 (т/в) 
   35 
 
Донецький державний університет управління. 
    Збірник наукових праць Донецького державного університету управління [Текст] : [наук. вид.]. - 
Донецьк: [ДонДУУ]. 
 
   Т. 13, Вип. 231: Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю. - Донецьк, 2012. - 
353 с. - (Серія "Економіка"). 
 
 
Р 342834 (т/в) 
   35 
 
Донецький державний університет управління. 
    Збірник наукових праць Донецького державного університету управління [Текст] : [наук. вид.]. - 
Донецьк: [ДонДУУ]. 
 
   Т. 13, Вип. 244 : Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю. - Донецьк, 2012. - 
319 с. - (Серія "Економіка"). 
 
 В збірниках  подано наукові праці  викладачів і аспірантів Донецького державного університету управління й 
інших провідних ВНЗ України, у яких наведено результати наукових досліджень з актуальних проблем 
управління зовнішньоекономічної діяльності. 
   Висвітлено загальнодержавні проблеми, проблеми регіонів, галузей, комплексів і окремих підприємств.  
 
 
 
Р 341478 (т/в) 
   339 
 
 
    Дука, Наталія Степанівна.  
    Основи  зовнішньоекономічної  діяльності [Текст] : термінологічний слов. : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. С. Дука ; Нац. ун-т водного госп-ва та 
природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2011. - 471 с. 
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У термінологічному словнику вміщено 3168 термінів з курсу «Основи зовнішньоекономічної діяльності», що 
вивчається в вищих навчальних закладах з напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Менеджмент», 
«Зовнішньоекономічна діяльність». Термінологічний словник укладено на основі законодавчих та нормативно-
правових актів України з питань господарських, економічних, правових, фінансов их відносин у 
зовнішньоекономічній сфері.  
 
 
С 19595 (т/в) 
   339 
 
    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] : зб. наук. пр. / Дніпропетр. ун-т імені Альфреда 
Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля]. 
   Вип. 2 [13]. - Д., 2012. - 592 с. 
 
Збірник наукових праць містить статті вчених-економістів та студентів, представлені на Міжнародній науково-
практичній конференції «Сучасна політична економія та інституціоналізм: конструктивний діалог заради 
розвитку», присвячений 100-річчю кафедри політичної  економії Національної металургійної академії України.  
Розглядаються предметна та методологічна проблематика сучасної політичної економії та інституціоналізму,  
актуальні аспекти економічної динаміки та інновацій, імперативи соціальних змін. Узагальнюється досвід 
взаємодії ЄС та СНД, оцінюється їх компліментарність і перспективи економічної інтеграції в умовах 
глобалізації. 
 
 
Р 341413 (т/в) 
   339 
 
    Європейський проект та Україна [Текст] : монографія / [А. В. Єрмолаєв, Б. О. 
Парахонський, Г. М. Яворська та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. - К. : [НІСД], 
2012. - 192 с.  
   Зі змісту: 
 
Розділ 1. Еволюція європейського проекту та його інститутів 
Розділ 2. Розвиток європейської економічної інтеграції 
Розділ 3. Зовнішня та безпекова політика ЄС 
Розділ 4. Україна у процесах європейської інтеграції 
Розділ 5. Перспективи та проблемні питання європейської інтеграції України 
 
 
Р 341505 (т/в) 
   327 
 
   Європейський чи Євразійський союз: переваги для України [Текст] : зб. студ. есеїв / Упр. зовнішніх 
зносин та зовнішньоекон. діяльності Чернів. облдержадмін., Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Ф-т 
історії, політології та міжнар. відносин [та ін.]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2012. - 78 с. 
 

Зі змісту: 
 

1. Бейсюк Б. Тимчасовий виклик чи геополітична стратегія? Україна, Європа, Євразія 
2. Кауля І. Схід проти Заходу: на чиєму боці Україна? 
3. Манчуленко О. Європейський Союз:  переваги для України 
4. Нікіта К. Зовнішньополітична стратегія України: важкий вибір між Сходом і Заходом 
5. Руснак О. Європейський чи Євразійський союз: переваги для України 
6. Саліженко О. Геополітичне роздоріжжя і українська геостратегія 
7. Попова Н. Європа чи Євразія: дилема українського вибору 
8. Червенюк Ю. Українська дилема – Європа чи Росія? 
9. Якобан Н. Схід чи Захід – перспективи для України.  
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Б 15340 (т/в) 
   339 
 
    Єдина Європа: розширюючи кордони [Text] : монографія / [наук. ред. Амоша О. І.] ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Національний гірничий університет", Вища банківська шк. у Вроцлаві. - Д. : НГУ, 2012. - 274 с.     
Текст кн. англ. 
 
Викладено результати наукових досліджень щодо сучасних проблем глобалізації та інтеграційних процесів, 
участі в них українських та польських підприємств, вирішення екологічних та соціально-економічних проблем,  
пов’язаних з інтеграційними процесами, підвищенням конкуренції та інтенсифікацією виробництва. 
 
Р 342662 (т/в) 
   37 
 
    Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські 
традиції та європейська практика [Текст] : тези доп. III Міжнар. наук.-метод. конф., 26 жовт. 2012 р. / 
Хмельниц. кооперативний торг.-екон. ін-т. - Хмельницький : [ХКТЕІ], 2012. - 254 с. 
 
У збірнику подано тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, в яких відображено сучасний 
стан та перспективи розвитку системи ступеневої вищої та післядипломної освіти в контексті неперервного 
навчання як шляху до професійної компетентності та якості сучасної освіти та важливу умову інноваційного 
розвитку суспільства. Також окреслено шляхи використання європейського досвіду ступеневої вищої та 
післядипломної освіти в Україні та висвітлено загальні проблеми освіти. 
 

 
 
Р 342263 (т/в) 
   338 
 
    Ильченко, Светлана Витальевна.  
    Украина в мировой транспортной системе: перспективы функционирования 
и развития [Текст] : монография / С. В. Ильченко ; НАН Украины, Ин-т проблем 
рынка и экон.-экол. исследований. - О. : [ИПРЭЭИ НАН Украины], 2012. - 456 с. 
 
 
В монографии представлен комплексный подход к решению проблем эффективного 
функционирования всех подсистем транспортной отрасли.  Проведен аналитический 
обзор современных общемировых тенденций построения и развития  систем 
перевозок грузов и пассажиров, определены специфика и направления процессов  

трансформации, их влияние на национальную транспортную систему.  На сегодняшний день сложились  
жесткие условия конкурентной борьбы как на внешних, так и на внутренних рынках, и с целью рационализации 
процесса принятия решений предложены системные принципы, оптимизационные модели и программно-
целевой подход  к построению взаимоотношений в отрасли, представлены основны е приоритеты развития, 
обоснованы необходимые условия и первоочередны е направления развития конкурентоспособного 
современного национального транспортного комплекса. 
 
  
Р 342633 (т/в) 
   336 
 
    Імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в 
законодавство України [Текст] : [монографія] / [Варналій З. С., Долгий О. А., 
Тимченко Л. Д. та ін.] ; за ред. П. В. Мельника та Л. Д. Тимченка ; Держ. податк. 
служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, Н.-д. центр з пробл. 
оподаткування. - Ірпінь : [Нац. ун-т ДПС України], 2012. - 406 с. 
 
У монографії розкриваються теоретико-методологічні засади дослідження основ 
міжнародно-правового співробітництв а України з іншими державами у сфері 
оподаткування через призму імплементаційної діяльності, а також юридична 
природа і недоліки правового регулювання відповідних суспільних відносин 
взагалі, та комплексно досліджуються форми, засоби і методи їх подолання. 
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Аналізуються існуючі договірні та інституційні механізми співпраці України з іншими держав ами у сфері  
оподаткування та визначається рівень ефективності їх використання. Досліджується світовий досвід створення  
ефективно діючих національних систем оподаткування й вимірюються можливості його використання в 
Україні. 
 
 
К 90662 (т/в) 
   339 
 
    Колмикова, Євгенія Василівна.  
    Трансформація міграційних процесів на світовому ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Колмикова Євгенія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 
2012. - 20 с. 
 
 
К 90812 (т/в) 
   336 
 
    Кортунов, Геннадій Геннадійович.  
    Розвиток світового фондового ринку в умовах невизначеності глобального економічного середовища 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Кортунов Геннадій Геннадійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-
т. - Донецьк, 2012. - 20 с. 
 
 
К 90814 (т/в) 
   327 
 
    Корюкалов, Михайло Володимирович.  
    Політика Європейського Союзу із надання зовнішньої допомоги для розвитку [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку" / Корюкалов Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2012. - 20 с. 
 
 
К 90866 (т/в) 
   339 
 
    Коцан, Роман Ігорович.  
    Становлення та розвиток транскордонного співробітництва на українсько-польському прикордонні 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку" / Коцан Роман Ігорович ; Чернів. нац. ун-т імені Юрія 
Федьковича. - Чернівці, 2012. - 22 с. 
 
 
К 90896 (т/в) 
   34 
 
    Кравченко, Олег Олександрович.  
    Дисциплінарна відповідальність посадових осіб  митної служби України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Трудове право", "Право соціального забезпечення" / Кравченко 
Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - 
К., 2012. - 19 с.  
 
 
К 90923 (т/в) 
   34 
 
    Крегул, Іван Юрійович.  
    Співробітництво України з міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення 
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розвитку інформаційного суспільства в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] / Крегул Іван Юрійович ; 12.00.07 "Адміністративне право і процес", "Фінансове право", 
"Інформаційне право". - К., 2012. - 22 с. 
 
 
К 90926 (т/в) 
   005 
 
    Кривенко, Юлія Іванівна.  
    Глобалізаційний контекст міграційних процесів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Кривенко Юлія Іванівна ; М-во освіти 
і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. - К., 2012. - 20 с. 
 
 
 
Р 342877 (т/в) 
   339 
 
    Криза Євро або втрачена парадигма [Текст] : матеріали круглого столу м. Київ, 13 грудня 2011 р. / Нац. 
акад. наук України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин, Від. міжнар. валют.-фін. відносин. - К. : LAT&K, 
2012. - 64 с. 
 
Матеріали круглого столу присвячено висвітленню актуальних проблем міжнародних економічних відносин,  
макроекономічних наслідків кризи у Європі, дослідженню можливостей і загроз для нових членів ЄС та 
визначенню майбутнього периферійних країн Єврозони.  
 
 
К 91046 (т/в) 
   339 
 
    Кундиревич, Вадим Петрович.  
    Глобальна інституціоналізація економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кундиревич Вадим Петрович ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2012. - 19 с. 
 
 
 
К 91065 (т/в) 
   34 
 
    Курило, Олексій Миколайович.  
    Правові засади участі України в СНД у контексті міжнародної регіональної інтеграції [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Курило Олексій 
Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. - 16 с. 
 
  
 
 
Р 341543 (т/в) 
   338 
 
    Лола, Юлія Юріївна.  
    Логістика в міжнародному туризмі [Текст] : навч. посіб. / Лола Ю. Ю. ; Харк. нац. 
екон. ун-т. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. - 248 с. 
 
Присвячено висвітленню змісту, завдань та інструментів логістики в індустрії туризму, 
а також розглянуто застосування логістичних підходів в управлінні туристичними 
потоками як на міжнародному рівні, так і на рівні конкретних підприємств: 
туристичних фірм, закладів розміщення і  харчування, аеропортів та авіакомпаній. До кожного розділу 
запропонов ано завдання для практичної та семінарської роботи. 
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Р 342599 (т/в) 
   339 
 
    Малиновська, О. А.  
    Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклик та шляхи 
реагування [Текст] : аналіт. доп. / [Малиновська О. А.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. - К. : [НІСД], 2012.- 
56с.  
 
Розглянуто вплив міжнародної міграції на формування кількісного, статево-вікового та етнічного складу 
населення України. Названо особливості так званих  «нових» або «іммігрантських» меншин, що формуються  
внаслідок міграційних процесів. Проаналізовано вигоди та виклики, обумовлені урізноманітненням складу 
населення в результаті міграції,  запропонов ано можливі відповіді на них засобами держав ної міграційної та 
етнонаціональної політики. 
 
  
Р 341497 (т/в) 
   339 
 
    Мельник, Леонід Григорович.  
    Україна та ЄС: передумови та вектори соціально-економічної інтеграції [Текст] = Ukraine and the 
European Union: Preconditions and Vectors of Social and Economic Integration : навч. посіб. / Л. Г. Мельник, І. Б. 
Дегтярьова, О. В. Кубатко ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2012. - 254 с. 
 
У навчальному посібнику проаналізовані напрями економічної співпраці України з країнами Західної Європи і  
проблеми соціально-економічної інтеграції України до ЄС, розкриті основні напрями співпраці та шляхи  
соціально-економічної інтеграції України до ЄС, а також подана характеристика сучасного стану соціально-
економічної політики ЄС, проаналізовані динаміка розвитку соціально-економічних зв’язків ЄС із країнами-
кандидатами на вступ до ЄС і основні шляхи щодо вдосконалення економічної співпраці, обґрунтовані  
першочергові цілі на шляху інтеграції України до ЄС. 
 
Р 341849 (т/в) 
   332 
 
    Методичні рекомендації щодо реалізації в Україні Концепції міжрегіонального та прикордонного 
співробітництва держав-учасниць СНД [Текст] : [наук. вид.] / [Т. Ф. Бережна, Н. М. Внукова, О. М. 
Клімочкина та ін. ; кер. авт. кол. В. І. Ляшенко ] ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житлово-комун. госп-ва 
України, НАН України, Ін-т екон. пром-ті. - Донецьк : [КІНД ІЕП НАН України], 2011. - 248 с. 
 
Методичні рекомендації підготовлені в межах виконання держбюджетної теми (номер держреєстрації 0110U 
006921) і висвітлюють  питання: завдання міжрегіональної та прикордонної співпраці держав -учасниць СНД, 
основні тенденції і особливості міжрегіональної та прикордонної співпраці, вигоди, обмеження та принципи 
міжрегіонального і прикордонного співробітництва, напрями міжрегіональної і прикордонної співпраці держав-
учасниць СНД та інші. 
 
 
Р 341763 (т/в) 
   334 
 
    Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку [Текст] : матеріали Міжнар. 
наук.-практ. конф., 16-17 лютого 2012 р. / Центр. спілка споживчих т-в України, Вищ. навч. заклад Укоопспілки 
"Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Полтав. регіон. центр дослідж. і сприяння розвитку кооперації [та 
ін.] . - Полтава : ПУЕТ, 2012. - 378 с. 
 
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції розглянуті актуальні проблеми теорії, історії та 
практики міжнародного кооперативного руху. 
    Наукові дослідження авторів спрямовані на узагальнення та всебічний аналіз українського й зарубіжного 
досвіду функціонування кооперативних організацій, із подальшим використанням його в сучасній практиці  
кооперативів і їх об’єднань. Особливий акцент зроблено на ролі кооперації  та кооперативної освіти в  
суспільстві  XXI ст. 
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Р 341655(т/в) 
   658 
 
    Москвітіна, Тетяна Дмитрівна.  
    Міжнародна логістика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Д. 
Москвітіна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2012. - 216 с. 
 
У навчальному посібнику висвітлено актуальні проблеми теорії та практики 
міжнародної логістики. Посібник містить приклади логістичної діяльності у 
міжнародних логістичних системах, рисунки, задачі, тести, контрольні питання, які 
дають змогу розширити і поглибити знання та визначити рівень оволодіння 
матеріалом. 
 
 

 
 
 
Р 342740 (т/в) 
    34 
 
    Назаренко, Олена Аркадіївна.  
    Міжнародне право [Текст] : практикум / О. А. Назаренко ; ДВНЗ "Київ. нац. 
екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 223 с. 
 
 Практикум з міжнародного права підготовлено для самостійної освіти під час 
вивчення курсу «Міжнародне право». Практикум містить основні  питання, що їх 
розглядають у межах кожної теми, перелік рекомендованої літератури для 
підготовки до тем, а також навчальні завдання, розв’язання яких сприятиме 
кращому засвоєнню та поглибленню здобутих теоретичних знань. 

 
 
 
Р 343033 (т/в) 
    33 
     
    Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: наук.-практ. конф., 18 квітня 2012 
року / Нац. авіац. ун-т, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ін-т світової економіки і міжнар. відностин 
НАН України, Укр. асоц. економістів-міжнародників. - К. : [НАУ], 2012. - 44 с. 
 
«Сучасний процес глобалізації супроводжується бурхливим розвитком науки і технологій, поширенням 
інновацій, що знаходить прояв у формув анні шостого технологічного укладу. Тому країни світу зосереджують  
значні ресурси на забезпеченні науково-технологічного розвитку, що необхідно в умовах глобальної 
конкуренції». 
 
 
Р 341770 (т/в) 
   06 
 
    Оржель, Олена Юріївна.  
    Європейське врядування як чинник згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні 
засади [Текст] : монографія / О. Ю. Оржель ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : [НАДУ], 
2012. - 236 с.  
 
У монографії представлено системний аналіз двох взаємопов’язаних процесів: європейського врядування та 
згуртування Європейського Союзу (ЄС); визначено місце згуртування у забезпеченні тривкого і сталого 
розвитку ЄС; обґрунтовано роль європейського врядування у досягненні засадничих, стратегічних та 
оперативних цілей Союзу. Виявлено інструменти європейського врядування, що спрямовані на посилення  
згуртованості ЄС; досліджено динаміку трансформацій Європейської політики згуртування (ЄПЗ). Вивчено 
відмінності між процесами інтеграції та європеїзації, а також виявлено ключові напрями європеїзації систем 
державного управління для постсоціалістичних країн. 
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Р 341485 (т/в) 
   339 
 
    Основи зовнішньоекономічних зв'язків [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Бугас, В. М. 
Козаченко, О. В. Романенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2012. - 67 с. 
 
Навчальний посібник  «Основи зовнішньоекономічних зв’язків» складається з восьми глав.  В них 
розкривається суть зовнішньоекономічних зв’язків, форми та їх види в зовнішній торгівлі, виробничій та 
фінансово-інвестиційній сферах діяльності, характеризуються механізми регулювання та вплив  
зовнішньоекономічної політики на зміст та структуру зовнішньоекономічних зв’язків, що проводяться 
державою. 
 
 

 
 
Р 341692 (т/в) 
   34  
 
     Правові аспекти належного регулювання: європейський та український 
підходи [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. дослідж. у рамках прогр. МАТРА / 
Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут ім. Т. М. С. Ассера. - К. : [Ін-
т законодавства Верховної Ради України], 2012. - 264 с. 
 
Це видання є збіркою матеріалів науково-практичних досліджень, доповідей та 
виступів українських і голландських експертів, здійснених і представлених у рамках 

спільного проекту «Правові аспекти належного регулювання: європейський та український підходи» Інституту 
законодавства Верховної Ради України  та Інституту ім. Т.М.С. Ассера (м. Гаага, Королівство Нідерланди).  
Проект реалізовано протягом 2011-2012 рр. за підтримки Уряду Королівства Нідерланди у рамках Програми 
МАТРА, спрямованої на сприяння соціальній трансформації суспільства.  
 
 
 
 
Р 342345 (т/в) 
   339 
 
    Прокопенко, Леонід Львович.  
    Процес європеїзації та його вплив на публічне адміністрування в Україні [Текст] : навч. посібник / Л. Л. 
Прокопенко, О. М. Рудік, Н. М. Рудік ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т 
держ упр., Упр. держ. служби Голов. упр. держ. служби України в Дніпропетр. області. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 
2011. - 124 с. 
 
Розглядається процес європеїзації, його основні етапи та особливості в посткомуністичних країнах, а також 
процес формув ання європейського адміністративного простору, його рушійні сили та шляхи розбудови. 
Аналізується вплив європеїзації на державне управління в Україні. Наводяться результати дослідження, яке 
виконувалося в межах держбюджетної  науково-дослідної теми  «Процес європеїзації та його вплив на публічне 
адміністрування в Україні» (№ держреєстрації 0109U000465) тимчасовим творчим колективом кафедри права 
та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ. 
 
 
 
 

 
Р 342301 (т/в) 
   339 
 
Рекомендації щодо впровадження в Україні директиви про оселища 
Європейського Союзу : стратегічний план дій (2012-2020) [Текст] = 
Recommendations for the Implementation of the EU Habitats Directive in Ukraine: 
Strategic Action Plan (2012-2020) : [наук. вид.] / Г. Зінгстра, В. Костюшин, Б. Проць 
[та ін.] ; Центр розвитку інновацій ун-ту Вагенінген (Нідерланди), Держ. природозн. 
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музей НАН України, Ін-т екології Карпат НАН України, Ін-т екології Карпат НАН України [та ін.]. - Львів : 
ЗУКЦ, 2012. - 60 с. 
 
Брошура містить інформацію щодо впровадження в Україні Директиви Європейського Союзу про збереження  
природних оселищ та видів природної фауни і флори (1992). Наведено короткий аналіз законодавства України у 
природоохоронній сфері, детальну характеристику мережі Natura 2000, представлено зв'язок між Директивою 
про оселища, Смарагдовою мережею та розвитком екологічної мережі. Охарактеризовані інституційні та 
організаційні аспекти впровадження положень директиви. Представлені плани діяльності в комунікаційній 
сфері та з метою підвищення рівня поінформованості населення, а також рекомендації діяльності (2012-2020) 
щодо впровадження Директиви про оселища в Україні.   
 
 
 
С 19679(т/в) 
   33 
 
     
    Ресурси та моделі глобального економічного розвитку [Текст] : монографія / [Д. Г. Лук'яненко, А. М. 
Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук'яненка та А. М. Поручника ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. 
нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Науковий парк, Ін-т глобал. екон. політики, Ін-т соц.-труд. відносин. - 
К. : КНЕУ, 2011. - 703 с. 
 
Монографія присвячена системному дослідженню світогосподарських трансформацій крізь призму 
ефективного використання глобального ресурсного потенціалу та модернізації національних стратегій 
економічного розвитку. Дається оцінка іннов аційно-технологічного ресурсу глобального розвитку, 
визначаються позиції транснаціональних корпорацій на світовому ринку та характеризуються галузево-
секторальні пропозиції глобальної економіки. Окреслено домінанти розвитку міжнародної торгівлі й 
маркетингу та ключові компоненти фінансового механізму забезпечення світової економічної рівноваги в  
єдності диверсифікації  фінансово-банківської діяльності та інструментів розвитку фондового та валютного 
ринків. Проведено факторний аналіз конкурентного лідерства ТНК та визначено вплив регіонально-
інтеграційних чинників на конкурентоспроможний розвиток  країни. Значну увагу приділено дослідженню 
соціального виміру глобальної моделі економічного розвитку та аналізу напрямків сучасної модифікації  
соціально-трудової сфери. 
 
 
 
 
 
 
Р 341768 (т/в) 
   3  
 
    Романуха, Олександр Миколайович.  
    Розвиток українсько-російських відносин у сфері культури і науки (1991 - 
2005 рр.) [Текст] : [монографія] / О. М. Романуха ; Донец. нац. ун-т економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Наука і освіта, 2012. - 
220 с. 
 
У монографії на основі вивчення різноманітних джерел досліджено розвиток  
українсько-російських відносин у сфері культури і науки протягом 1991-2005 рр. 
Дослідник з’ясовує стан вивченості проблеми, характеризує процес формування 
нормативно-правової бази двохсторонніх взаємовідносин, аналізує тенденції 
розвитку  співробітництва у сфері театрів, музеїв, бібліотек, університетів, 
науково-дослідних інститутів.  Значна увага приділяється питанням повернення 
культурних цінностей та розвитку національно-культурного життя української діаспори в Російській Федерації  
та російської в Україні. Усі процеси розглядаються виключно з позиції міждержавного партнерства без  
врахування комерційної діяльності закладів культури і науки обох держав. 
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 Р 342745 (т/в) 
   5  
 
    Российско-украинские связи в истории естествознания и техники [Текст] : 
[науч. изд.] / Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. 
Вавилова РАН. - М. : [Акварель], 2012. - 428 с. 
 
Сборник  содержит статьи по истории взаимодействия между российскими и 
украинскими учеными в области естественных технических наук. Отличительной 
чертой всех публикаций является сопоставление процессов развития конкретных 
отраслей науки и техники с социальной жизнью общества, его экономическими, 
политическими, научно-культурными характеристиками. 
 

Р 341617 (т/в) 
   339 
 
    Рябенко, Леонід Іванович.  
    Контролінг зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Рябенко, М. М. Шиков, І. С. 
Зайцев ; Донбас. держ. техн. ун-т. - Алчевськ : [ДонДТУ], 2012. - 235 с. 
 
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Контролінг зовнішньоекономічної 
діяльності». У навчальному посібнику представлені методологічні основи створення контролінгу ЗЕД на 
підприємстві. У логічній послідовності викладені: об’єкти    контролінгу  ЗЕД    і система його обліку, 
планування ЗЕД і контроль операцій по виконанню бюджетів, запропонов аний інструмент оцінки відхилень і 
управління ЗЕД. 
 
 
 
Р 342412 (т/в) 
   31 
 
    Сардак, Сергій Едуардович.  
    Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації [Текст] : 
монографія / С. Е. Сардак ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара, Ф-т міжнар. економіки. - Д. : Вид-во 
ДНУ, 2012. - 460 с. 
 
У монографії наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень управлінсько-регуляторних 
аспектів розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації світової економіки. Запропоновано авторські заходи 
оптимізації науково-методичних і практичних основ управлінського впливу на розвиток людських ресурсів у 
глобальному середовищі життєдіяльності людства на різних управлінських рівнях. 
 
Р 341702 (т/в) 
   366 
 
     
    Споживча політика України: виклики глобалізації та євроінтеграція [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф., 28-29 берез. 2012 р., м. Київ / М-во екон. розвитку і торгівлі України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 
Держ. інспекція України з питань захисту прав спожив ачів [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2012. - 332 с. 
 
У збірнику проаналізовано європейський досвід та вітчизняна практика захисту прав споживачів, розглянуто 
стан, проблеми та перспективи реалізації споживчого законодавства в Україні та світі, окреслено актуальні  
проблеми безпечності та якості товарів і послуг, системи інформув ання, освіти та просвіти споживачів. 
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Р 341890 (т/в) 
   35 
 
    Стандарти європейського врядування [Текст] : навч. посіб. / [І. А. Грицяк, О. Ю. Оржель, С. М. Гладкова 
та ін.] ; за заг. ред. І. А. Грицяка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. європ. інтеграції. - К. : 
[НАДУ], 2011. - 184 с. 
 
У навчальному посібнику на основі сучасних матеріалів висвітлюються майже  не досліджені  в Україні  
стандарти  європейського врядування. Зокрема досліджено особливості становлення та розвитку європейського 
врядування, основні тенденції модернізації національних  систем державного управління крізь призму 
світового  та європейського досвіду, питання інституційного забезпечення європейського  врядування та окремі 
питання, пов’язані з організацією публічної служби в ЄС, компетенційні підходи до менеджменту людських 
ресурсів у Євросоюзі., європейські стандарти захисту прав людини, правотворчого процесу, проведення  
консультацій, окремі питання, пов’язані з лобіюванням та із запровадженням системи управління якістю,  
європейський досвід стандартизації, європейські та міжнародні стандарти захисту прав трудових мігрантів. 
Також аналізуються окремі аспекти співробітництва ЄС з Україною. 
 
 
К 90232(т/в) 
   34 
 
    Станкевич, Ольга Ігорівна.  
    Місце Комісії Європейського Союзу в законодавчому процесі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Станкевич Ольга Ігорівна ; М-во освіти і 
науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". - Х., 2011. - 21 с. 
 
 
 
К 90169 (т/в) 
   327 
 
    Степанова, Анна Володимирівна.  
    Система геополітичних інтересів України у Чорноморському регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобального розвитку" 
/ Степанова Анна Володимирівна ; Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2011. - 19 с. 
  
 
 
Р 342361 (т/в) 
   338 
 
    Сундук, Анатолій Миколайович.  
    Управління розвитком національної економіки в умовах глобальних  викликів і загроз [Текст] : 
монографія / Сундук Анатолій Миколайович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки 
природокористування та сталого розвитку Нац. акад. наук України". - К. : Логос, 2012. - 302 с. 
 
Монографія присвячена вивченню теоретико-методологічних засад управління розвитком національної  
економіки в умовах глобальних викликів і загроз. Наукові результати дослідження орієнтують на формув ання  
сучасних підходів і механізмів управління, які враховують систему національних інтересів та пріоритетів. 
 
 
 

 
 
Р 341823 (т/в) 
    34 
 
    Сухицька, Наталія Валеріївна.  
    Основи права Європейського Союзу. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / Сухицька Н. В. ; за ред. О. Г. Мурашина ; Відкр. міжнар. ун-т 
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розвитку людини "Україна", Ін-т права та суспіл. відносин. - К. : [Ун-т "Україна"], 2012. - 259 с. 
 
Навчальний посібник «Основи права Європейського Союзу» підготовлено відповідно до навчальної програми з  
курсу згідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців напряму 0601 «Право» спеціальності  
«Правознавство» вищих навчальних закладів. В посібнику викладено  і сторико – теоретичні  засади та основи 
правової системи Європейського Союзу, розглянуто питання внутрішньої та зовнішньої політики ЄС. Поданий 
матеріал може бути використано в опануванні дисциплін «Міжнародні організації»  та «Міжнародне право». 
 
 
 
К 90281(т/в) 
   327 
 
    Тараненко, Ганна Геннадіївна.  
    Вплив неурядових організацій на процеси трансформації сучасної світ-системи [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку" / Тараненко Ганна Геннадіївна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних 
відносин. - К., 2011. - 18 с. 
 
К 90193 (т/в) 
   34 
 
    Тер-Степанян, Еміль Емільович.  
    Принцип найбільшого сприяння у міжнародному економічному праві [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Тер-Степанян Еміль Емільович ; 
Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". - Х., 2011. - 18 с. 
 
 
К 90265 (т/в) 
   34 
 
    Ткаченко, Анастасія Вячеславівна.  
    Міжнародно-правове співробітництво в сфері регулювання споживчої кооперації (публічно-правовий 
аспект) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне 
право" / Ткаченко Анастасія Вячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т 
"Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". - Х., 2011. - 19 с. 
 
 
 
 
Б 15569 (т/в) 
   9  
 
    Україна - Європа - Світ [Текст] = Ukraine- Europe-World : міжнар. зб. наук. пр. / Терноп. нац. пед. ун-т імені 
Володимира Гнатюка. - Т. : [Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка]. - (Серія: Історія, міжнародні відносини). 
   Вип. 10. - Т., 2012. - 482 с.  
 
Міжнародний збірник наукових праць присвячено 20-річчю історичного факультету Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. У ньому досліджуються актуальні  
проблеми розвитку історичної освіти в Україні упродовж її Незалежності. Українські і зарубіжні науковці 
з’ясовують місце і роль України в системі міжнародних зв’язків, аналізують напрями її зовнішньоекономічної  

діяльності та співпраці із зарубіжними країнами у новітніх геополітичних умовах.  
   Значну увагу приділено питанням всесвітньої історії, української та зарубіжної  
біографістики, методології, історіографії та джерелознавства, а також розглянуто 
розвиток культури, освіти, науки, релігії і церкви, подано рецензії та огляди,  
хронічку. 
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Р 342670 (т/в) 
   339 
 
    Улибіна, Валентина Олексіївна.  
    Міжнародні економічні відносини [Текст] : конспект лекцій / В. О. Улибіна ; Одес. держ. екологічний ун-т. 
- О. : ТЕС, 2012. - 108 с. - Бібліогр.: с. 106-107. 
 
Конспект лекцій присвячено теоретичним та практичним питанням міжнародних економічних відносин 
України, її нормативно-правовому забезпеченню, механізму керування цим процесом, інструментам 
державного регулювання в цій сфері. Окрема увага приділяється міжнародному розподілу праці в умовах 
глобалізації, організаційним та соціальним формам учасників міжнародних економічних відносин, змісту,  
тенденціям міжнародної торгівлі, механізму її регулювання, валютним відносинам. 
 
 
Р 342073 (т/в) 
   339 
 
    Уманців, Юрій Миколайович.  
    Корпоративні структури у глобальному конкурентному просторі [Текст] : монографія / Ю. М. Уманців. - 
К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 410 с. 
 
Розглянуто концептуальні основи теорії та методології аналізу становлення і розвитку корпоративних структур 
за умов глобалізації світової економіки. Проаналізовано проблеми інтеграції промислового та банківського 
капіталу. Досліджено форми і механізми злиття підприємств, розкрито їхні причини та мотив и, а також 
здійснено аналіз процесів злиття в економіці України. Визначено організаційно-економічний механізм 
функціонування  холдингових компаній. Розкрито детермінанти формування та розвитку національної моделі  
корпоративного контролю в Україні. 
     Проведено аналіз напрямів модифікації конкурентного середовища під впливом діяльності корпоративних 
структур, проаналізовано особливості глобальної монополізації капіталу та формування новітніх форм  
конкуренції, здійснено спробу розробки моделі ефективної конкурентної політики держави на засадах 
узгодження з напрямами підтримки корпоративних структур. 
 
 
 
 

 
 
Р 343012 (т/в) 
   327 
 
    Халаджи, Вікторія Вікторівна.  
    Європейська політика сусідства: роль та місце України [Текст] : монографія / 
Вікторія Халаджи, Наталя Яковенко ; наук. ред. А. І. Кудряченко ; Нац. акад. 
наук України, Ін-т європ. дослідж. - К. : Науковий світ, 2012. - 218 с. 
 
 
 Монографія присвячена вивченню Європейської політики сусідства, яка, 
починаючи з 2004 року, стає основним інструментом зовнішньої політики ЄС щодо 
найближчого оточення. В даному дослідженні автори намагаються виявити 

можливості інтенсифікації співробітництв а, які пропонує  ЄС у форматі політики сусідства, а також виявити ті  
недоліки ЄПС, що перешкоджають активізації діалогу Україна – Європейський Союз і підлягають перегляду. 
 
 
 
Р 341470 (т/в) 
   339 
 
    Чепель, Ольга Дмитрівна.  
    Міжнародне митне право [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад.: Чепель О. Д., Гайка О. Р., Чебан В. І.] ; 
Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 128 с. 
 



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

 
Навчально-методичний посібник відповідно до вимог кредитно-модульної системи містить змістово-діяльнісну 
структуру модулів навчальної дисципліни «Міжнародне митне право», теми та плани лекційних занять. 
Семінарських занять. Завдання для самостійної роботи, тематику рефератів, індивідуальних навчально-
дослідницьких завдань, курсових робіт, перелік нормативно-правових актів і рекомендов аної літератури,  
тестові завдання з конкретних навчальних елементів, а також переліки питань до модуль-контролю та залікових 
питань. Які дозволяють перевірити рівень знань  з курсу, що викладається на юридичних факультетах вищих 
навчальних закладів. 
 
 
 
 
С 19555 (т/в) 
   327 
 
    Що таке НАТО? [Текст] : знайомство з Трансатлантичним альянсом / NATO. - [Brussels] : [Public Diplomacy 
Division], [2012]. - 48 с. 
 
 «Метою Організації Північноатлантичного договору є захист свободи і безпеки його членів політичними і  
військовими засобами. НАТО об’єднує 28 країн-членів з Європи і Північної Америки, які консультуються і  
співпрацюють у галузі безпеки і оборони. В цьому сенсі НАТО забезпечує унікальний трансатлантичний зв'язок 
для співпраці у галузі політики і безпеки». 
 

 
Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД. 

  
 
 
Р 341844 (т/в) 
   37 
 
    Бутенко, Володимир Григорович.  
    Формування культури морально-ділових відносин у 
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : монографія / В. Г. 
Бутенко, Я. В. Стрельчук ; Нац. акад. пед. наук України, Херсон. нац. техн. ун-т, 
Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2012. - 
258 с. 
 
 
У монографії розглянуто теоретичні засади формування культури морально-ділових відносин у майбутніх 
менеджерів зовнішньоекономічної діяльності, проаналізовано стан та особливості вирішення зазначеної  
проблеми у вищій школі, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови 
формування культури морально-ділових відносин у студентів економічних спеціальностей. 
 
 
К 92261 (т/в) 
   339 
 
    Гончарова, Ольга Володимирівна.  
    Розвиток транснаціональних бізнес-груп в парадигмі глобального менеджменту [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" 
/ ГончароваОльга Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
імені Вадима Гетьмана". - К., 2012. - 19 с. 
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Р 342010 (т/в) 
   004 
 
    Литовченко, Ірина Львівна.  
    Інтернет-маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Л. Литовченко . - К. : Центр учбової 
літератури, 2011. - 332 с.  
 
Навчальний посібник розроблений для підготовки студентів спеціальності 
«Маркетинг». Систематизов ані теоретичні  уявлення про Інтернет-маркетинг, 
розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, особливості 
віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, 
ціноутворення, розподілу та комунікацій в Інтернеті. 
 
 
Р 342686 (т/в) 
   005 
 
     
    Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / 
О. Г. Величко, Д. Є. Козенков, Ю. Г. Момот, Л. С. Квасова ; Нац. металург. акад. 
України. - Д. : Акцент ПП, 2012. - 250 с. - Бібліогр.: с. 248-249. 
 

Зі змісту: 
 

1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту 
2. Середовище міжнародного менеджменту 
3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях 
4. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій 
5. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях 
6. Управління і комунікації в міжнародних корпораціях 
7. Технологічна політика міжнародних корпорацій 
8. Фінансовий менеджмент 
9. Фінансування торговельних операцій міжнародних корпорацій 
10. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій 
11. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій 

 
 
Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна 
діяльність. Транснаціональні корпорації. Трансфер міжнародних технологій. 
 
 
К 91428 (т/в) 
   339 
 
    Беліченко, Катерина Олександрівна.  
    Розвиток інтеграційних процесів у контексті інформатизації світового господарства [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" / Беліченко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький 
нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 22 с. 
 
 
К 90936 (т/в) 
   339 
 
    Криворучко, Наталя Володимирівна.  
    Інвестиційно-інноваційний розвиток національних економік в умовах глобальних трансформацій 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.00 "Світове госп-во і міжнародні 
екон. відносини" / Криворучко Наталя Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. 
нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 24 с. 
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К 90975 (т/в) 
   339 
 
    Крутилко, Олександр Іванович.  
    Пряме іноземне інвестування в економіку країн Центрально-Східної Європи в умовах євроінтеграції 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Крутилко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т 
імені Івана Франка. - Л., 2012. - 20 с. 
 
 
С 19693 (т/в) 
   001 
 
    Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] : [наук. вид.] / НАН України. - К. : 
Академперіодика. -  
   Вип. 6. - К., 2012. - 80 с. 
 
До збірника увійшли доповіді учасників 3-ї Науково-практичної конференції «Наукова періодика: традиції та 
інновації» . 
 
  

 
Р 342991 (т/в) 
   37 
     
    Проблемы и перспективы образовательного менеджмента 
в современных условиях международной интеграции [Текст] : междунар. науч.-
практ. конф., 22-23 мая 2012 г. : сб. материалов / Прогр. Европейск. комис. Tempus 
IV, Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара, Центр пі сля дипл. освіти . - Д. : [Роял 
Принт], 2012. - 325 с. 
 
Издание подготовлено в рамках проекта ТЕМПУС   «Сетевое взаимодействие 
университетов-партнеров в реализации многоуровневой системы подготовки и 
повышения квалификации в области образовательного менеджмента», 
финансируемого Европейской комиссией.     

 
 
 
 
 
 
Р 342469(т/в) 
   658 
 
    Трансфер технологий [Текст] = Technology Transfer : [монография] / Перерва П. 
Г., Коциски Д., Сакай Д., Шомоши Вереш М. ; под ред. Перервы П. Г., Коциски Д. - 
Х. : [Изд-во ФОП Вировец А. П. Изд. группа "Апостроф" ] ; Мишкольц, 2012. - 668 с. 
 
 
В монографии  обобщ ен отечественный и зарубежный опыт трансфера технологий и 
на его основе разработаны научно-методические рекомендации по 
совершенствованию организационно-экономического механизма передачи интеллектуальных продуктов. 
Особое внимание уделено вопросам развития организационных форм трансфера технологий в Украине и 
Венгрии, управления процессами создания, производства и сбыта интеллектуальных продуктов. Разработаны  
рекомендации по стоимостной оценке технологий и формированию цены на нее. 
   Рассмотрены вопросы мониторинга инновационных процессов по созданию, производству и трансфера 
технологических продуктов, а также по оценке их экономической эффективности. 
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Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес. 
Комерція. 
 
 

 
 
Р 342175 (т/в) 
   339 
 
    Анісімова, Ольга Миколаївна.  
    Адаптація економічного механізму функціонування промислових підприємств 
з урахуванням кон'юнктури міжнародного бізнесу [Текст] : монографія / О. М. 
Анісімова ; Держ. вищ. навч. закл. "Приазовський держ. техн. ун-т". - Маріуполь : 
[ДВНЗ "ПДТУ"], 2012. - 280 с. 

Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти конкурентоспроможності промислових      
підприємств 

Розділ 2. Інноваційна складова конкурентоспроможності промислових підприємств 
Розділ 3. Вплив транснаціональних корпорацій на формув ання міжнародного бізнесу 
Розділ 4. Методологічні підходи до формування конкурентоспроможності  в залежності від кон’юнктури ринку 
металопродукції 
Розділ 5. Підходи до формування конкурентоспроможності промислових підприємств на зовнішніх ринках 
 
 
 
Р 341554 (т/в) 
   339 
 
    Ван ден Боше, Пітер.  
    Вступ до права Світової організації торгівлі [Текст] : [наук. вид.] / Пітер Ван ден 
Боше, Сергій Бекетов. - К. : Вид. дім Ін Юре, 2011. - 100 с. 
 
У виданні розглянуто науково-практичні питання матеріального та процесуального 
права системи міжнародної торгівлі, а також права Світової організації торгівлі 
(СОТ). Метою видання є  з’ясування загальних принципів та логіки, на яких 
побудовано систему міжнародної торгівлі взагалі та право СОТ зокрема. 
 
К 92124 (т/в) 
   339 
 
    Гащицький, Олексій Анатолійович.  
    Трансформація митної політики України в умовах лібералізації міжнародної торгівлі [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" 
/Гащицький Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
імені Вадима Гетьмана". - К., 2012. - 18 с. 
 
К 92197 (т/в) 
   339 
 
    Гнатишин, Марія Андріївна.  
    Еколого-економічні наслідки лібералізації світової торгівлі для країн, що розвиваються [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / Гнатишин Марія Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. - Л., 2012. - 20 с. 
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К 92279 (т/в) 
   339 
 
    Горбашевська, Марина Олексіївна.  
    Розвиток світового ринку машинобудування в контексті транснаціоналізації світового господарства 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Горбашевська Марина Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-
т. - Донецьк, 2012. - 23 с. 
 
 
К 90521 (т/в) 
   339 
 
    Кірова, Людмила Леонідівна.  
    Формування транскордонних агропромислових кластерів в системі світового сільськогосподарського 
ринку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. 
екон. відносини" / Кірова Людмила Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-
т. - Донецьк, 2012. - 24 с. 
 
 
К 90714 (т/в) 
   629.7 
 
    Коптілий, Дмитро Васильович.  
    Інноваційні стратегії високотехнологічних підприємств на світовому ринку продукції та послуг [Текст] 
: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Коптілий Дмитро Васильович ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д., 2012. - 22 с. 
 
 
 
К 90915 (т/в) 
   339 
 
    Краснікова, Наталія Олександрівна.  
    Концептуалізація впливу інтструментів  регулювання зовнішньоторговельної політики на 
економічну безпеку країни [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Краснікова Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. - Д., 2012. - 20 с. 
 
 

 
 
 
Р 341922 (т/в) 
   658 
 
 
    Майорова, Ірина Миколаївна.  
    Логістика в міжнародному бізнесі [Текст] : монографія / Майорова І. М. ; Держ. 
вищ. навч. заклад "Приаз. держ. техн. ун-т" (ДВНЗ "ПДТУ"). - Маріуполь : ПДТУ, 
2012. - 390 с. 
 
 
У монографії розглянуто сучасні підходи до 
використання принципів логі стики в міжнародному 

бізнесі.  Викладено основні підходи до розбудови логістичних ланцюгів 
постачання в виробничих і дистрибутив них системах. Запропоновано прогресивні  
підходи до організації збуту металопродукції на основі логістики. 
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Р 341898 (т/в) 
   339 
 
    Світова організація торгівлі: проблеми та перспективи вступу [Текст] : монографія / за ред. А. В. Череп ; 
Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки молоді та спорту України, Екон. ф-т. - Запоріжжя 
: [Запоріз. нац. ун-т], 2012. - 331 с. 
 
Монографія спрямов ана на визначення проблем та перспектив розвитку економіки України, пов’язаних зі 
вступом до Світової організації торгівлі.  
    Досліджено сутність, принципи та механізми, на яких базується діяльність Світової організації торгівлі. 
Розкрито основні позитивні та негативні наслідки приєднання України до СОТ. Опрацьовано теоретико-
методичні аспекти та розроблено практичні рекомендації щодо визначення шляхів більш ефективного 
використання переваг та нейтралізації негативних наслідків вступу України до Світової організації торгівлі. 
 
 
Р 341466 (т/в) 
   339 
 
    Сухий, Петро Олексійович.  
    Міжнародні аграрні ринкові відносини [Текст] : тестові завдання / уклад.: П. О. Сухий, Н. А. Дайка ; 
Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 160 с. 
 
У пропонованому виданні містяться тестові завдання що мають на меті контроль рівня засвоєння теоретичного 
та практичного матеріалу з курсу «Міжнародні аграрні ринкові відносини» та «Організація та управління  
АПК». 
 
 
 
Р 342708 (т/в) 
   004 
 
    Щедріна, Олена Іванівна.  
    Інтернет-технології в бізнесі [Текст] : навч. посіб. / О. І. Щедріна, М. М. Агутін ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 303 с. 
 
У навчальному посібнику наведено матеріал з сучасних та перспективних Інтернет-технологій, розглянуто 
основи функціонування глобальної мережі Інтернет, основні способи ведення електронного бізнесу, безпека і 
захист Інтернет-ресурсу, наведено основні напрями розвитку Інтернет-технологій. Значну увагу приділено 
проектуванню веб-ресурсів, їх просуванню сучасними засобами. 
 
 
                                                                 
Розділ 5. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 
 
 
 
Р 341381 (т/в) 
   658 
 
    Васюренко, Володимир Олександрович.  
    Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: теоретичне узагальнення та 
прикладний аналіз [Текст] : монографія / Васюренко В. О. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. - 100 с. 
 
Висвітлено проблеми теорії та практики фінансового регулювання в сучасних умовах, розглянуто проблемні та 
дискусійні питання з цього приводу, а також запропоновано шляхи підвищення ефективності й дієвості  
фінансового регулювання, що в остаточному сприятиме покращенню якості процесу фінансового регулюв ання  
та забезпеченню більш результативної діяльності суб’єктів фінансового регулювання. 
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К 91955 (т/в) 
   339 
 
    Войнова, Євгенія Іванівна.  
    Іноземний капітал як фактор розвитку глобальної інноваційної системи [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Войнова Євгенія 
Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2012. - 20 с. 
 
 
 
 
К 91957 (т/в) 
   336 
 
    Войтенко, Олексій Миколайович.  
    Трансформація світового ринку фінансових послуг в умовах глобальної нестабільності [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / ВойтенкоОлексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. 
ун-т. - Т., 2012. - 20 с.  
 

 
 
 
Р 342983 (т/в) 
   336 
 
     Інтеграційні процеси на фінансовому ринку України [Текст] : монографія / 
[А. О. Єпіфанов, І. О. Школьник, Ф. Павелка та ін.] ; за заг. ред. А. О. Єпіфанова, І. 
О. Школьник і Ф. Павелки. - Суми : УАБС НБУ, 2012. - 258 с. 
 
У монографії досліджено концептуальні основи та особливості розвитку 
інтеграційних процесів у фінансовому посередництві, обгрунтовано ефективність 
інтеграційних об’єднань на фінансовому ринку. Дано оцінку впливу міжнародних 
фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України. 
 

 
 
 
 
Р 343001 (т/в) 
   336 
 
    Карлін, Микола Іванович.  
    Фінансові системи країн Центрально-Східної Європи [Текст] : навч. посіб. / 
М. І. Карлін, Балак І. О. ; Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки. - Луцьк : 
Надстир'я, 2012. - 500 с. 
 
У посібнику розглядаються особливості функціонув ання фінансових систем країн 
Центрально-Східної Європи. Він складається з трьох частин і семи розділів. У 
першій частині аналізуються фінансові системи країн Середньої Європи, зокрема 

Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини. У другій частині   детально розглядаються 
фінансові системи країн Балтії. У третій частині характеризуються фінансові 
системи балканських країн, у тому числі таких молодих держав, як Чорногорія та 
Косове. 
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Р 342588 (т/в) 
   339 
 
    Коваленко, Марія Андріївна.  
    Міжнародні фінанси. Практикум [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Д. В. Малащук ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с. 
 
Ця книжка містить у собі матеріали, які можна використовувати при проведенні  практичних занять, а також 
для підготовки іспитів з дисципліни «Міжнародні фінанси»: задачі, кейси, тести, завдання для тренінгів, 
студентських доповідей, інтелектуальних та ділових ігор. Практикум побудований на основі навчально-
методичної програми з дисципліни «Міжнародні фінанси», затвердженої Міністерством освіти і науки України. 
 
 
 
 
 
К 90608 (т/в) 
   339 
 
    Коваль, Вікторія Василівна.  
    Глобальна конкурентоспроможність транснаціональних банків [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Коваль Вікторія 
Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". 
- К., 2012. - 19 с. 
 
 
Р 342889 (т/в) 
   339 
 
    Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. В. Манойленко, М. Р. Рета, Н. Ю. 
Єршова, Н. В. Куліченко ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2012. - 363 с. 
 
 
Навчальний посібник висвітлює принципи, види і форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 
міжнародних розрахунків, обліку валютних операцій, імпорту, експорту, операцій з давальницькою сировиною 
й інших операцій, пов’язаних з зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Розкриває сутність змісту 
господарських операцій та процедур, що здійснюються підприємствами на зовнішньому ринку. 
 
 
 
 
 
Р 342767 (т/в) 
   657 
 
    Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / О. В. 
Небильцова, Р. С. Коршикова, Л. І. Лук'яненко, В. В. Ходзицька ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 453 с. 
 
У навчальному посібнику розкрито основні вимоги Міжнародних стандартів 
Фінансової Звітності (МСФЗ), які застосовуються суб’єктами господарюв ання як у 
багатьох країнах світу, так і в Україні. Авторами послідовно розкрито такі питання 
як статус та ієрархія МСФЗ, Концептуальна основа складання та подання 
фінансових звітів, склад та елементи фінансових звітів, стисло викладено основні  
вимоги до розкриття інформації стосов но цих елементів. Усі теми супроводжуються достатньою кількістю 
прикладів та розрахунків, що значно полегшує сприйняття матеріалу, його розуміння та засвоєння розглянутих 
методичних підходів. У кінці розділів містяться питання для самоконтролю, тести на практичні завдання, що 
дозволять закріпити опрацьований матеріал.  
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К 89909 (т/в) 
   339 
 
    Рибальченко, Катерина Олександрівна.  
    Механізм підвищенння ефективності співпраці України зі Світовим банком в умовах глобалізації 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Рибальченко Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - 
К., 2011. - 19 с. 
 
  
К 90066 (т/в) 
   339 
 
    Туровцева, Ірина Геннадіївна.  
    Глобальна трансформація світового фінансового ринку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Туровцева Ірина Геннадіївна ; М-
во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 20 с. 
 
 
Б 15507 (т/в) 
   336 
 
    Функционирование валютного рынка в условиях трансформации мировой валютной системы [Текст] : 
коллект. монография / [Вожжов А. П., Хохлов В. В., Прудникова Л. А. и др.] ; под ред. А. П. Вожжова ; 
Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь : [СевНТУ], 2012. - 204 с. 
 
Коллективная монография посвящена изучению проблем валютного рынка Украины, как  части мировой 
валютной системы. Рассмотрены особенности функционирования валютного рынка и исполнение 
традиционных валютных операций в современных условиях. Исследов ано влияние состояния валютного рынка 
на основны е методы управления валютными операциями и валютным риском. Изучен рынок драгоценных 
металлов, а также глобальные тенденции трансформации мировой валютной системы. 


