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Тематична виставка " Міжнародна економіка. Європейський 
Союз і Україна" 

 
(надходження II квартал 2013) 

 
 
Розділ 1. Зовнішньоекономічна  діяльність.  Міжнародна  економіка.     
Європейський  Союз і Україна.   Міжнародні економічні відносини у системі 
світового господарювання  
 

 
Р 343604(т/в) 
   31 
 
    Актуальні дослідження в соціальній сфері, Міжнар. наук.- 
практ. конф. (2013 ; Одеса).  
    Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
"Актуальні дослідження в соціальній сфері", Одеса, 15 січня 2013 року 
[Текст] : за інформ. підтримки Програми фундаментальних дослідж. Президії РАН 
"Перспективы скоординированного соц.-экон. развития России и 
Украины в общеевроп. контексте" / Одес. нац. політехн. ун-т, Гуманіт. ф-т, 
Каф. соц. роботи та кадрового менедж. [та ін.]. - О. : Букаєв Вадим Вікторович, 2013. 
- 246 с. 
 

  
 У збірнику опубліковані тези українських та зарубіжних авторів, які висвітлюють 
проблеми соціальної  роботи, кадрового менеджменту та підготовки фахівців 
соціономічних професій. 
 
С 19708 (т/в) 
   339 
    Актуальні проблеми європейської інтеграції [Текст] : зб. ст. з 
питань європейської інтеграції та права / за ред. Дмитра Ягунова. - О.: Фенікс. 
   Вип. 8. - О., 2012. - 322 с. 
 
Статті надруковані у восьмому випуску,  представлені авторами на круглому столі «20 років 
Маастрихтському договору: пошук спільних доповідей на виклики часу». 
   У першому розділі збірника надруковано статті відомих в Україні та за її межами політиків  
та вчених, зокрема Анатолія Грищенка, Володимира Дергачова, Миколи Польового та 
Василя Мойсієнка  з питань перспектив європейської та євроатлантичної інтеграції. 
 Другий розділ збірника сфокусований на проблемах реформування системи кримінальної юстиції України. 
 
С 19709(т/в) 
   339 
 
    Актуальні проблеми європейської інтеграції [Текст] : зб. ст. з 
питань європейської інтеграції та права / за ред. Дмитра Ягунова. - О. : Фенікс. 
   Вип. 9. - О., 2012. - 205 с. 
 
Збірник складається з 2-х частин:  

1. Політичні та соціально-економічні проблеми сучасних євроінтеграційних процесів 
2. Реформування національної системи кримінальної юстиції відповідно до європейських та міжнародних 

стандартів  
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Б 15601(т/в) 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т імені 
Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин : [у 2 ч.]. - К. : [Ін-т міжнар.відносин КНУ ім. Т. 
Шевченка]. 
   Вип. 105, (ч. 1). - К., 2012. - 185 с.  
 
У збірнику представлені наукові статті за результатами міжнародної конференції 
«Перспективи євроінтеграції України: правовий, політичний, та економічний 
аспекти».  
 
Б 15602(т/в) 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т імені 
Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин : [у 2 ч.]. - К. : [Ін-т міжнар.відносин КНУ ім. Т. 
Шевченка]. 
   Вип. 105, (ч. 2). - К., 2012. - 284 с. - 22.00 р. 
 
Збірник присвячений матеріалам міжнародної науково-теоретичної конференції «Україна у 
міжнародному бізнесі за 20 років незалежності: досвід і перспективи». 
 
 
Б 15604(т/в) 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т імені 
Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин : [у 2 ч.]. - К. : [Ін-т міжнар .відносин КНУ ім. Т. 
Шевченка]. 
   Вип. 107, (ч. 2). - К., 2012. - 226 с.   
 
Б 15603(т/в) 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т 
імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин : [у 2 ч.]. - К. : [Ін-т міжнар.відносин КНУ ім. 
Т. Шевченка]. 
   Вип. 107, (ч. 1). - К., 2012. - 242 с.   
 
 
У збірниках випуску 107, (ч.1,ч.2) представлені наукові публікації за результатами міжвідомчої наукової 
конференції «Американістика у вітчизняній політичній науці: концептуальні та 
прикладні аспекти». 
 
С 19725 
   34 
 
    Аракелян, Мінас Рамзесович.  
    Право Європейського Союзу [Текст] : підручник : з урахуванням змін, внесених 
Лісабонським договором 2007 року / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко ; Нац. ун-т "Одеська 
юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2012. - 390 с. 
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У підручнику розкриті основні програмні теми курсу «Право Європейського Союзу». 
Акцентується увага на питаннях лекційних тем, надаються методичні рекомендації з  їх 
вивчення, наведена рекомендована література і питання для самоконтролю знань студентів. 
 

 
Р 343453(т/в) 
   34  
 
    Батрименко, Василь Іванович.  
    Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / В. І.Батрименко ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2012. - 324 с. 

 
Зі змісту: 

 
Тема 1. Поняття, предмет регулювання та джерела міжнародного 
права 
Тема 2. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та 
правонаступництво в міжнародному праві 

                                       Тема 3. Принципи міжнародного права 
  Наприкінці кожної теми містяться завдання для самостійної підготовки до семінарських 
занять 
 
Р 343504(т/в) 
   34  
 
    Бодрова, І. І.  
    Європейський досвід удосконалення місцевого самоврядування [Текст] : [наук. доп.] / 
[І. І. Бодрова, П. М. Любченко] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ держ. буд-ва та 
місц. самоврядування. - Х. : Оберіг, 2012. - 64 с. 
 
  
У науковій доповіді з урахуванням сучасних методологічних підходів розглядається 
європейський досвід    реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого 
самоврядування. До видання увійшли доповіді, підготовлені для  Комісії Конституційної 
Асамблеї з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування. 
 
 
Р 343139 (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 НААН України. - К. : [ННЦ 
"ІАЕ"], 2011 -   - (Історичні аспекти науки глобалістики).    
   Т. 1. - К., 2011. - 530 с.      
 
Присвячена формуванню понять і методів глобалістики  і глобалізації.  Наведена інформація  
щодо персоналіїв, які зробили найбільший внесок  у становлення і розвиток глобальних 
процесів: західні дослідники, вчені України і Росії, генеральні секретарі ООН.  Проведено 
дослідження змін життя людини і громад під впливом глобалізації.  
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Р 343694(т/в) 
   327 
 
    Гарат, Роман М.  
    Військово-політична інтеграція співдружності незалежних держав у кінці XX - на початку XXI ст.: політико-
інституційні аспекти [Текст] : монографія / Роман Гарат ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - Чернівці : 
ЧНУ, 2012. - 480 с. 
 
У монографії здійснено комплексний аналіз політико-інституційних аспектів військово-
політичної інтеграції Співдружності Незалежних Держав у контексті глобальних процесів. 
Автором досліджено інституційні чинники безпеки,основні напрями військово-політичної 
інтеграції на пострадянському просторі загалом. 
 
 
Б 15613(т/в) 
   31 
 
    Головаха Євген.  
    Тенденції соціальних змін в Україні та Європі : за результатами "Європейського 
соціального дослідження" 2005-2007-2009-2011 [Текст] : [наук. вид.] / Євген Головаха, 
Андрій Горбачик ; НАН України, Ін-т соціології, Міжнар. фонд "Відродження". - К. : [Ін-т 
соціології НАН України], 2012. - 119 с. 
 
У пропонованій книжці представлено результати чотирьох хвиль міжнародного 
порівняльного соціального дослідження, виконаного Інститутом соціології НАН України в 
межах загальноєвропейського моніторингового проекту «Європейське соціальне 
дослідження» (ESS), в якому беруть участь понад 20 країн Європи. 
 
 
К 92538 (т/в) 
   32 
 
    Дерев'янко, Сергій Миронович.  
    Референдум як демократичний політичний інститут:світовий досвід і Україна [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політичні ін-ти та процеси" / С. М. 
Дерев'яненко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2012. - 36 с. 
 
 
Р 343063 (т/в) 
   35 
 
Донецький державний університет управління. 
    Збірник наукових праць Донецького державногоуніверситету управління [Текст] : 
[наук. вид.]. -Донецьк : [ДонДУУ]. 
   Т. 13, Вип. 242 : "Логістика в контексті євроінтеграційної стратегії України". - Донецьк, 
2012. - 312 с. - (Серія "Економіка") 
 
У збірнику представлено результати наукових досліджень і плідної науково-практичної 
співпраці кафедри логістики Донецького державного університету управління з провідними 
навчально-дослідними установами України. Досліджуються особливості формування 
логістичної інфраструктури в контексті євроінтеграційної стратегії України.  
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Р 344391 
   327 
 
    Дубов, Дмитро Володимирович.  
    Майбутнє кіберпростору та національні інтересиУкраїни: нові міжнародні ініціативи 
провідних геополітичних гравців [Текст] : аналіт. доп. / [Д. В.Дубов, М. А. Ожеван] ; Нац. ін-т 
стратег. досліджень. - К. : [НІСД], 2012. - 32 с. 
 
Розглянуто питання підходів основних геополітичних гравців (США,КНРіРФ) до майбутнього кіберпростору.  
Зазначено особливості таких підходів, форматів їхнього затвердження на міжнародному  рівні та можливої  
позиції України щодо таких ініціатив. Проведено загальний аналіз міжнародних ініціатив на їхню 
відповідальність національним інтересам України та на відповідність їхніх окремих положень вітчизняному 
законодавству.                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
К 92719(т/в) 
   339 
 
    Дукмас, Олена Леонідівна.  
    Центральноєвропейська ініціатива: структура, функції, діяльність у форматі регіонального співробітництв а 
(1989-2011 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвітня історія" 
/ Дукмас Олена Леонідівна ; Дипломатична акад. України при Міністерстві закордонних справ України. - К., 
2012. - 20 с. 
 
 
Р 343855 
   37 
 
    Євроінтеграційні процеси: молодіжна мобільність та 
міжкультурний діалог [Текст] : матеріали Всеукр. студ. наук. конф., 17-18 
листопада 2011 р., м. Донецьк / [ред. кол.: Поважний О. С., Поважний С. Ф., Бурега 
В. В. та ін.] ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : ВІК, 2011 - . 
   Ч. 1. - Донецьк, 2011. - 247 с. 
  
 
  Зі змісту:  
 
Секція №1. Молодіжна політика в країнах ЄС: досвід для України 
Секція №2. Молодіжна мобільність як складова інтеграції України до ЄС. 
 
 
К 92816 (т/в) 
   339 
 
    Женчак, Ольга Володимирівна.  
    Формування пенсійних фондів у країнах Центрально-Східної Європи [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні 
відносини" / Женчак Ольга Володимирівна ; 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 92852 (т/в) 
   339 
 
    Журавльов, Олексій Володимирович.  
    Вплив макроекономічних чинників на формування платіжного балансу (на прикладі 
зовнішньоекономічних відносин України і Білорусі) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Журавльов Олексій 
Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2012. - 
20 с.  
 
 
К 92907 (т/в) 
   37 
 
    Закаулова, Юлія Володимрівна.  
    Розвиток системи професійної освіти Бельгії в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / 
Закаулова Юлія Володимрівна ; Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький, 2012. - 18 с. 
 
К 92956 (т/в) 
   339 
    Згуровський, Олександр Михайлович.  
 Економічна глобалізація в умовах циклічності світогосподарського розвитку [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Згуровський Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. 
ун-т. - Донецьк, 2012. -24 с. 
 
 
К 930459(т/в) 
   34 
 
    Іванов, Сергій Володимирович.  
    Правове регулювання трудових відносин працівників митних органів [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Трудове право", "Право соціального забезпечення" 
/ ІвановСергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т імені 
Володимира Даля. - Луганськ, 2012. - 20 с. 
 
 
К 93116 (т/в) 
   327 
 
    Ірхін, Олександр Анатолійович.  
    Моделі інтеграції євразійського простору та національні інтереси України [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних 
систем та глобального розвитку" / Ірхін Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т світової економіки і 
міжнародних відносин. - К., 2012. - 36 с. 
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Р 343149 (т/в) 
    34 
 
    Караман, Игорь Викторович.  
    Решение Международного Суда в деле о морской 
делимитации в Черном море (Румыния против Украины) [Текст] : 
перевод и комментарий / Игорь Караман. - О. : Фенікс, 2012. - 214 с. 
 
В рамках издания впервые осуществлен перевод решения  Международного Суда 
ООН в деле о морской делимитации в  Черном море (Румыния против Украины) 
от 3 февраля 2009 года. Также представлен детальный правовой анализ данного 
решения в свете современного международного прав а и практики 
международных судебных учреждений по делам о делимитации морских границ. 
 

 
 
Р 343433 (т/в) 
  33  
 
    Кендюхов, Олександр Володимирович.  
    Геоекономічна стратегія розвитку України в контексті 
євроінтеграційних процесів [Текст] : [монографія] / О. В.Кендюхов, 
Н. М. Калмикова, І. В. Злобін ; Донец. нац. техн. ун-т, Каф. стратегічного упр. екон. 
розвитком. - Донецьк : ДонНТУ, 2012. - 243 с. 
 
В монографії висвітлено роль регіональної економічної інтеграції у 
сучасній світовій економіці. Встановлено визначальні риси світового 
господарства. Визначено особливості міжнародної економічної 
взаємодії країн. На основі теоретичного аналізу міжнародної 
економічної взаємодії країн систематизовано передумови формування 
системи наднаціонального економічного регулювання. 
 В результаті поглиблення існуючих теоретико-методологічних основ щодо дослідження процесів міжнародної  
регіональної взаємодії та розробці науково-практичних рекомендацій розвитку європейського вектору 
геоекономічної стратегії України запропоновано комплексний механізм стимулювання експортної орієнтації  
національної економіки, розроблено науково-методичний підхід до управління процесом пошуку цільового 
ринку для реалізації виробничого і інноваційного потенціалу суб’єктів господарської діяльності; запропоновані  
напрями підвищення економічного потенціалу старопромислових регіонів України та заходи щодо 
реформування національної економіки. 
 
 Р 343443(т/в) 
    35 
 
    Коломоєць, Тетяна Олександрівна.  
    Міжнародні стандарти державного управління [Текст] : навч. посіб. для студ. 
магістратури юрид. факультетів / Т. О. Коломоєць ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва 
освіти і науки, молоді та спорту України. - Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-т], 2012. - 298 с. 
 
 У навчальному посібнику подається в систематизованому вигляді матеріал з навчальної дисципліни 
«Міжнародні стандарти державного управління». Поряд із текстовим матеріалом також 
подається словник основної термінології, тематика рефератів, перелік питань для поточного 
та підсумкового контролю, переліки літератури. 
 
Р 344049 (т/в) 
   33 
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    Крамаренко, Валентина Ильинична.  
    Страновые риски во внешнеэкономической деятельности [Текст] : учеб. пособ. / 
Крамаренко В. И., Твердохлебов Н. И. ; Таврич. Нац. ун-т имени В. И. Вернадского. - Симф. : 
ДИАЙПИ, 2012. - 252 с. 
 
 
Рассмотрены актуальные проблемы управления страновыми рисками, методы их анализа и оценки, формы и 
механизмы внутреннего и внешнего хеджирования. 
 
 
Р 343151 (т/в) 
    34 
 
    Краснов, Єгор Володимирович.  
    Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України [Текст] : 
[монографія] / Є. В.Краснов ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2012. - 178 с. 
 
У монографії досліджуються міжнародні стандарти основних трудових прав та 
законодавство України у цій сфері. На підставі аналізу спеціальної літератури, чинного 
законодавства та практики його застосування, міжнародних трудових стандартів і 
позитивного зарубіжного законодавчого досвіду проаналізовано нормативне закріплення  
основних трудових прав працівників та внесено пропозиції щодо його удосконалення. 
 
 
Р 343677(т/в) 
   31 
 

    Кремень, Василь Григорович.  
    Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки 
метадисциплінарного дослідження) [Текст] : начерки метадисциплінарного 
дослідження / Василь Кремень, Василь Ткаченко. - К. : Т-во "Знання" України, 2013. - 
415 с. 
 
 
   Основну ідею книги передає її назва, де поняття Україна поставлено в систему 
дослідницьких координат: одну їх вісь складає ідентичність, другу - глобалізація. 
Інтегруватися в нинішній глобальний світ, з усіма його загрозами та викликами, але не 
втратити при тому своєї ідентичності – це основний виклик доби. Відтак невідкладне 
завдання влади і  громадськості –  досягнення консенсусу щодо євроінтеграції України,  
насамперед набуття європейських цілей та цінностей, культури громадянських,  
міжнаціональних та міжконфесійних відносин. 
 

К 93141 (т/в) 
   339 
 
    Лавріненко, Олена Валеріївна.  
    Трансформація валютних систем країн Центральної та Східної Європи [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" /Лавріненко Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К., 2012. - 20 с. 
 
К 93290 (т/в) 
   34 
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    Лиска, Ігор Григорович.  
    Конституційно-правовий статус закордонних українців в Україні  [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституційне право", "Муніципальне право" / Лиска 
Ігор Григорович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. - 20 с. 
 
С 19705(т/в) 
   339 
 
Львівський національний університет імені Івана Франка. 
    Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук пр. - Л. : ЛНУ ім. Івана Франка. - 
(Серія "Міжнароднівідносини"). 
   Вип. 30. - Л., 2012. - 429 с.  
 
 
С 19702(т/в) 
   339 
 
Львівський національний університет імені Івана Франка. 
    Вісник Львівського університету [Текст]: зб. наук пр. - [Л.] : Львів. нац. ун-т ім. І. 
Франка. - (Серія "Міжнародні відносини"). 
   Вип. 31. - [Л.], 2012. - 365 с. 
У збірниках (30,31) Віснику Львівського національного  університету висвітлено проблеми 
різних галузей міжнародних відносин: теорії та історії міжнародних відносин, міжнародного 
права, світового господарства і міжнародних економічних відносин, країнознавства та 
лінгвістики. 
 
К 93414 (т/в) 
   339 
 
    Магдіч, Аліса Сергіївна.  
    Циклічна криза та динаміка транзитивної економіки країн Центральної та Східної 
Європи [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" / Магдіч Аліса Сергіївна ; Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. - Д., 2012. - 20 с. 
 
 
К 93452 (т/в) 
    34 
 
    Макаруха, Зоряна Мар'янівна.  
    Правові засади заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в 
рамках Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 
12.00.11 "міжнародне право" / З. М. Макаруха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНУ ім. Т. Г. 
Шевченка. - К., 2012. - 40 с. 
 
 
К 93564 (т/в) 
   339 
 
    Марков, Ігор Георгійович.  
    Українська трудова міграція кінця ХХ- початку ХХІ століть: динаміка 
етносоціального процесу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 
"Етнологія" / Марков Ігор Георгійович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т 
народознавства. - Л., 2012. - 19 с. 
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Р 343125 (т/в) 
    34 
 
    Мережко, Александр Александрович.  
    Психологическая теория международного права (публичного и 
частного) [Текст] = Psychological Theory of International Law (public and private) : 
[монография] / Александр Мережко. - О. : Фенікс, 2012. - 244 с. 
 
В монографии представлена психологическая теория 
международного публичного и частного права. Автор 
проанализировал основные концепции, институты и принципы 

международного права с помощью  методологии психологической школы права Л. И. 
Петражицкого, а также с учетом достижений современной психологии и социальной 
психологии.  
 
К 93569 (т/в)  
   339 
 
    Марковська, Галина Володимирівна.  
    Інституційні механізми регулювання міжнародної трудової міграції в країнах-членах 
ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" / Марковська Галина Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2012. - 20 
с. 
 
 
Р 343684(т/в) 
  332     
    Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону [Текст] = 
Международная стратегия экономического развития региона = International Strategy 
of Region Economic Development : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Суми, 
19-21 черв. 2012 р. / Сум. держ. ун-т ; [за заг. ред. О. В. Прокопенко]. - Суми : 
СумДУ, 2012. - 143 с. 
 
 
               До збірника увійшли матеріали III Міжнародної науково-
практичноїконференції    
«Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону»  Сумського 
державного університету, в яких наведено результати наукових досліджень, 
виконаних в різних країнах, у таких наукових напрямах, як формування стратегії  
регіонального розвитку, проблеми управління соціально-економічним розвитком регіону та інші. 
 
 

 
 
Р343440(т/в) 
  34  
  
    Міжнародне публічне право [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В. Ф. 
Антипенко, Л. Д. Тимченко, О. В. Бєглий та ін.] ; за заг. ред. В. Ф. Антипенка ; Нац.  
авіац. ун-т : у 3-х т. - К. : [НАУ], 2012 - . - (Сучасний університетський підручник). - 
ISBN 978-966-598-757-4.  
   Т. 1. - К., 2012. - 420 с. 
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Р 343441(т/в) 
                              34  
    Міжнародне публічне право [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В. Ф. Антипенко, Л. Д. 
Тимченко, О. В. Бєглий та ін.] ; за заг. ред. В. Ф. Антипенка ; Нац. авіац. ун-т : у 3-х т. - К. : [НАУ], 2012 - . - 
(Сучасний університетський підручник). - ISBN 978-966-598-757-4. 
   Т. 2. - К., 2012. - 348 с. 
 
Перший та другий том підручника «Міжнародне публічне право» - присвячені загальним 
поняттям й категоріям Міжнародного публічного права та міжнародно-правовим основам 
міжнародних відносин, міжнародно- правовим засадам міжнародної безпеки й боротьби з 
тероризмом. 
 
Р 344394 
   656 
 
     
    Міжнародні перевезення [Текст] : навч. посіб. / М. 
Ф.Дмитриченко, І. А. Вікович, І. Л. Самсін, Р. В. Зінько ; Нац. транспортний 
ун-т, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 308 с. 
 
У навчальному посібнику висвітлено формування міжнародних 
транспортних коридорів, особливості організації міжнародних 
перевезень і пасажирів на автомобільному та залізничному 
транспорті, їх правове регулювання, тенденції розвитку і шляхи 
покращення якості й ефективності різних видів міжнародних 
перевезень та їх економічної доцільності з урахуванням новітніх 
тенденцій розвитку міжнародних перевезень,  також наведено  приклади щодо покращення  
транспортного процесу у міжнародному сполученні. 
 
К 93844 (т/в) 
   339 
 
    Мітін, Максим Михайлович.  
    Сучасні тенденції розвитку регіональної інтеграції вумовах глобалізації світового гос
подарства [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Мітін Максим Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. 
нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 22 с. 
 
 
Р 343702(т/в) 
   339 
 
     
    Митне право [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Т. Білоус, О. О. Кузьменко, Н. І. Блащук [та ін.] ; Держ. 
податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : [Вид-во Нац. ун-ту ДПС України], 
2012. - 106 с. 
 
   Навчально-методичний посібник містить перелік тем, що розглядаються при вивчені 
дисципліни «Митне право», перелік контрольних питань з курсу, тестові завдання та задачі 
до кожної теми. Тестові завдання спрямовані на глибоке засвоєння студентами теоретичного 
матеріалу та вміле використання отриманих знань при вирішення практичних завдань. 
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Р 343851(т/в) 
   327 
 
    Музиченко, Ганна В'ячеславівна.  
    Концептуалізація державної політики країн пострадянського простору в умовах 
глобалізаційних змін [Текст] : монографія / Г. В. Музиченко ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т імені К. Д. 
Ушинського". - О. : Друкарський дім, 2012. - 394 с. 
 
Державна політика завжди перебуває в колі зору науковців, однак сучасність з її 
глобалізаційними процесами значно впливає на державну політику, вносячи корективи в 
процес здійснення державної політики. Дане дослідження спрямовано на науковий аналіз  
сучасного стану формування та виконання державної політики країн пострадянського 
простору, враховуючи такі зовнішні чинники, спричинені дією глобалізації, як зміна 
функцій, ролі та місця держави в архітектурі світоустрою, ідеологічна та наукова кризи 
тощо.  
 
К 94025 (т/в) 
   35 
 
    Нагорський, Богдан Анатолійович.  
    Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності гірничо-металургійного 
комплексу України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 
"Механізми держ. упр." /Нагорський Богдан Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
донецький держ. ун-т упр. - Донецьк, 2012. - 18 с. 
 
К 94244 (т/в) 
   339 
 
    Оливко, Оксана Андріївна.  
    Розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Оливко 
Оксана Андріївна ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 23 с. 
 
 
К 94256 (т/в) 
   34 
 
    Омельченко, Андрій Володимирович.  
    Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні  [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; 
"Інформ. право" / Омельченко Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т дежрави і права ім. В. М. 
Корецького. - К., 2012. - 32 с. 
 
 
К 94297 (т/в) 
   339 
 
    Орловська, Вероніка Сергіївна.  
    Розвиток мегаполісів в структурі європейської економіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Орловська Вероніка Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. В. Гетьмана". - К., 2012. - 20 с.  
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Р 343323 (т/в) 
   336  
    Офшорные компании [Текст] : путеводитель / [А. А.-А. Ницевич, Н. В. Мельников, И. И. Мовляк и 
др.] ; Междунар. юрид. служба. - О. : [Фенікс], 2012. - 83 с. 
 
Настоящая публикация является кратким путеводителем по офшорным компаниям, 
представляя общую информацию о наиболее популярных юрисдикциях и сопутствующих 
вопросах, которая не должна расцениваться как юридическая или налоговая консультация 
либо руководство к действию. 
 
 
К 94385 (т/в) 
   339 
 
    Палагусинець, Ростислав Васильович.  
    Енергетична безпека країн-членів ЧЕС в умовах  інтеграції [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Палагусинець Ростислав Васильович ; МОНмолодьспорт, Донец. нац. ун-т. - 2012. - 23 с. 
      
 Р 343281(т/в) 
    34 
 
    Панфілова, Юлія Михайлівна.  
    Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах 
Світового океану [Текст] : монографія / Ю. М. Панфілова ; за наук. ред. Г. О. Анцелевича. - 
О. : Фенікс, 2012. - 216 с. 
 
    Монографія присвячена актуальним теоретичним та практичним питанням боротьби з 
актами насильства, які вчинюються у водах Світового океану. На основі аналізу широкого 
кола міжнародно-правових документів, показано розвиток питань боротьби з піратством та 
морським тероризмом. Розглянуто теоретико-методологічні особливості норм міжнародного 
морського права у сфері боротьби з актами насильства, які здійснюються у водах Світового 
океану. 
 
 Р 344030 (т/в) 
   33 
     
    Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України [Текст] 
: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 1 лютого 2013 р. / Уман. держ. 
пед. ун-т імені Павла Тичини, Ін-т соц. та екон. освіти, Н.-д. лабораторія проблем розвитку  
нових інтегрованих структур [та ін.]. - Умань : Сочінський, 2013. - 136 с. 
 
 
У збірнику вміщено матеріали  Ш Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Пріоритети 
розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України», у яких відображено 
проблеми пов’язані з особливостями соціально-економічного розвитку регіонів в умовах інноваційної  
спрямованості та євроінтеграції, реалізації інноваційно-інвестиційної політики, перспектив розвитку фінансової  
системи України в умовах входження у світовий економічний простір. 
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Р 343823(т/в) 
   336 
 
     
    Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів 
[Текст] : матеріали ІV наук.-практ. конф., 18 грудня 2012 р. / Держ. податкова 
служба України, Нац. ун-т держ.податкової служби України, Н.-д. центр з проблем 
оподаткування ; [редкол.: Мельник П. В., Тарангул Л. Л., Новицький А. М. та ін.]. - Ірпінь : 
[Нац. ун-т ДПСУкраїни], 2012. - 545 с. 
 
Збірник містить матеріали IV науково-практичної конференції «Реформування податкової системи 
України відповідно до європейських стандартів», яка відбулася 18 грудня 2012 р. на базі  
Національного університету ДПС України. Розглянуто найбільш актуальні проблеми реформування податкової 
системи України відповідно до європейських стандартів за наступними напрямами:  Податковий кодекс 
України: перші підсумки реалізації та перспективи вдосконалення; інституційно-правові засади 
функціонування системи оподаткування; європейський досвід та Україна;  механізми та напрями реалізації  
регулюючого потенціалу податкової політики України та країн ЄС; перспективи використання Україною 
досвіду європейських держав у частині розбудови ефективних національних податкових служб; модернізація 
податкової служби України в  контексті впров адження європейських стандартів та положень Податкового 
кодексу; перспективи використання моніторингу товарних ринків в окремих процесах адміністрування податків 
в Україні; інформаційна та фінансов а безпека держави в контексті розвитку міжнародного співробітництва 
України у сфері оподаткування;  імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в  
національне законодавство України; проблеми протидії правопорушенням у сфері оподаткування в контексті  
посилення глобалізаційних процесів. 
 
Р 343830 (т/в) 
   35 
 
    Реформування сектору безпеки в країнах Чорноморського регіону: досвід для 
України [Текст] : аналіт. доп. / [Воротнюк М. О., Максименко І. В., Поспєлов А. С., Шелест Г. В. ; за ред. О. 
О. Воловича] ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Одесі. - О. : Фенікс, 2011. - 70 с. 
 
Предметом дослідження даної аналітичної доповіді є питання реформування сектору безпеки 
в країнах Чорноморського регіону – Азербайджані, Болгарії, Вірменії, Грузії, Молдові, 
Румунії та Туреччині.  Визначається поняття сектору безпеки, надається комплексна 
характеристика концептуальних засад, стану та перспектив реформування секторів безпеки 
цих країн, а також робляться висновки щодо можливого використання цього досвіду в 
Україні. 
 
 
Р 343690(т/в) 
   331 
     
    Ринок праці України: перспективи євроінтеграції[Текст] : 
монографія / Гнибіденко І. Ф., Кузнєцова Н. Б., Маршавін Ю. М. 
[та ін.] ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів 
держ. служби зайнятості України. - К. : [ДКС центр], 2012. - 246 
с. 
 
 
Монографія складається з 6-ти розділів,зокрема: ринок праці 
України в умовах євроінтеграції, ринок праці та зайнятості в 
сільській місцевості, використання інноваційних методів 
підготовки кадрів, пріоритети подальшого вдосконалення інститутів соціального захисту 
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населення в умовах соціально-економічних трансформацій, вплив інвестиційного 
менеджменту на ринок праці, основні напрямки розвитку системи регулювання ринку праці 
в умовах інтеграції національної економіки. 
 
 

     Р 343654(т/в) 
          338 
     
    Розвиток сільських територій в контексті 
міжнародного співробітництва [Текст] : монографія / [Ключник А. В., Іртищева 
І. О., Шебаніна О. В. та ін.] ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : [Дизайн та 
поліграфія], 2013. - 336 с. 
 
Розкрито теоретичні засади розвитку  сільських територій України. 
Окрему увагу приділено обґрунтуванню стратегічних напрямів розвитку 
сільських територій з урахуванням особливостей міжнародного 
співробітництва України. 
 

 
 
 
 Р 343689 (т/в) 
        62 
 
     
    Роль Черноморско-Каспийского региона дляевропейской и 
глобальной энергетической безопасности [Текст] : материалы заседания 
междунар. "круглого стола", 30 мая 2012 г. / [Сменковский А. Ю., Воронцов С. Б., 
Бегун С. В., Сидоренко А. А. ; под ред. А. Ю. Сменковского] ; Нац. ин-т 
стратегических исслед. - К.: [НИСИ], 2012. - 56 с.  
 
Проанализированы роль Черноморско-Каспийского региона в сфере 
добычи и транзита энергоресурсов, проблемы обеспечения баланса 
интересов стран Черноморского бассейна в контексте региональной, европейской и 
глобальной безопасности, эффективность выполнения подписанных двух- и многосторонних 
соглашений в энергетической сфере, политические и экономические аспекты развития 
энерготранспортных коридоров в регионе. 
 
 

Р 344050 (т/в) 
   339 
 
     
    Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між 
Україною та ЄС у контексті Східного партнерства і Стратегії 
"Європа - 2020" [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за 
міжнар. участю, 6-7 квітня 2012 р., [м. Донецьк] / Донецька 
облдержадмін., Донец. держ. ун-т упр., Центр досконалості Жана 
Моне. - Донецьк : [ДонДУУ], 2012. - 321 с. 
 
Збірник містить матеріали конференції з питань європейської 
інтеграції України, соціально-гуманітарного співробітництва між 
Україною та ЄС, реалізації програми Східного партнерства.  
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Р 343868(т/в) 
   327 
     
    Стратегія активізації співпраці України з країнами Перської затоки [Текст] : аналіт. доп. / 
[Волович О. О., Ігошина Ж. Б., Макух В. В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень, Регіональний філіал у м. 
Одесі. - О. : Фенікс, 2011. - 90 с. 
 
 В даній аналітичній доповіді розглянуті економічні аспекти співпраці України з деякими 
державами Перської затоки, зокрема в торгівельно-економічній, енергетичній, інвестиційній, 
агропромисловій та військово-технічній сферах. Наголошується, що стратегічно важливе 
положення країн Перської затоки, наявність великих запасів енергоресурсів і інвестиційного 
потенціалу, високо розвиненої інфраструктури, високої купівельної спроможності визначає 
статус цих країн як надзвичайно важливих партнерів для нашої країни. Прогнозується, що в 
умовах загострення боротьби за сфери впливу в Близькосхідному регіоні між Заходом 
(країни НАТО) і Сходом (Росія і Китай) шанси України, як політично нейтрального 
партнера, щодо активізації співпраці з країнами регіону зростатимуть. Кожен із семи розділів 
аналітичної доповіді завершується висновками, прогнозами і рекомендаціями щодо шляхів і 
засобів активізації співпраці України з державами Перської затоки. 
 
С 19769 (т/в) 
   336 
 
    Шевчук, Віктор Олексійович.  
    Фіскальна політика країн Центральної і Східної Європи: євроінтеграційні виклики 
[Текст] : монографія / Віктор Шевчук, Роман Копич. - Л. : Вид-во ПАІС, 2011. - 544 с. 
 
У монографії розглянуто  хронологію основних етапів, засадничі механізми та прикладні 
риси фіскальної політики країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ), включно з доречними 
аналогіями для економіки України. Відповідний аналіз зроблено у теоретичному контексті 
сучасних неокейнсіанських та неокласичних моделей, що забезпечує належну інформаційну 
повноту проведеного дослідження і дозволяє простежити еволюцію поглядів на фіскальну 
політику як інструмент фінансової стабілізації та довгострокового економічного зростання.  
 
Р 343334(т/в) 
    34 
 
    Щипцов, Олександр Олександрович.  
    Вплив державної морської політики України на імплементацію міжнародного 
морського права у сфері безпеки торговельного мореплавства [Текст] : монографія / О. 
О. Щипцов. - О. : Фенікс, 2012. - 226 с. 
 
Монографія посвячена дослідженню впливу державної морської політики України на 
імплементацію норм міжнародного морського права в національну правову систему на 
прикладі безпеки торговельного мореплавства. Визначено форми взаємодії міжнародного 
морського права, державної морської політики, розкрито її суб’єкт і предмет, міжнародно-
правову основу. Проаналізовано правовий, організаційний елементи механізму національної 
імплементації міжнародного морського права, систематизовано міжнародно-правові 
документи у сфері безпеки торговельного мореплавства, визначено юридичну силу 
резолюцій ІМО. 
 
 



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

Р 344229 (т/в) 
   69  
    Экономический потенциал развития строительного комплекса: международное 
сотрудничество и интеграция [Текст] : монография / Яна Коритарова, Ева Виткова, Виктория Севка [и 
др.] ; Технол. ун-т г. Брно, Донбас. нац. акад. стр-ва и архитектуры, Ростов. гос.строительный ун-т. - 
Макеевка : ДонНАСА, 2012. - 182 с. 
 
В монографии представлен анализ современного состояния строительного комплекса трех 
европейских стран – Украины, Чешской республики и Российской Федерации. На основе 
приведенного анализа были определены  основные проблемы строительной отрасли стран, а 
также предложены возможные направления решения данных проблем. Авторами 
предложены несколько возможных вариантов будущего потенциала развития строительного 
комплекса и разработаны организационно-экономические  механизмы их реализации. 
 
 
 
Р 344139 
    34 
 
    Яковюк, І. В.  
    Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі [Текст] : [наук. доп.] 
/ [І. В. Яковюк, Т. М. Анакіна, О. Я. Трагнюк] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місцевого 
самоврядування. - Х. : Оберіг, 2012. - 76 с. - (Серія "Наукові доповіді" ; вип. 1). 
 
У науковій доповіді досліджуються проблеми  правової інтеграції України до Європейського 
Союзу. Аналізується процес оформлення договірних відносин між Європейським Союзом і 
Україною з метою інтеграції України до Європейського Союзу, а також адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС. 
 
 
Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД 
 

 
Р 344396 
   005 
 
    Македон, Вячеслав Владиславович.  
    Міжнародний менеджмент [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. 
закладів / В. В. Македон ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : 
[Дніпропетр. ун-т імені А. Нобеля], 2013. - 616 с.  
 
У підручнику подано теоретичний і методичний базис 
міжнародного менеджменту як окремого виду управлінської 
діяльності. Висвітлюються основні явища і тенденції світового 
бізнесу і міжнародного менеджменту, проблеми розвитку та 
управління транснаціональними корпораціями і альянсами, 
організаційні структури управління міжнародними компаніями,   

принципи і напрями формування конкурентоспроможності, а також питання побудови та 
використання холдингових структур і фінансово-промислових груп у діяльності 
міжнародних компаній, управління людськими ресурсами, корпоративної соціальної 
відповідальності, етики взаємодії в системі менеджменту, специфіки ведення бізнесу в 
різних країнах відповідно до   національного менталітету і традицій. 
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Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна  
діяльність.   Транснаціональні  корпорації.  Трансфер  міжнародних   технологій  
 
 
Р 343074 (т/в)   339 

 
    Кублікова, Т. Б.  
    Прямі іноземні інвестиції - стратегія розвитку України [Текст] : 
монографія / Т. Б. Кублікова. - О.: Атлант, 2012. - 280с. 
 
У монографії розглянуто методологічні і теоретичні аспекти 
залучення прямих іноземних інвестицій в період інституційної 
трансформації в економіці України. Досліджено загальні та 
специфічні риси впливу прямих іноземних інвестицій на розвиток 
інституційних перетворень в суспільстві, формуванню системи 
інноваційного розвитку в рамках динамічної трансформації 
економіки України. Показано специфіку організаційних та 
законодавчих перетворень щодо залучення прямих іноземних 
інвестицій у транзитивних економіках  країн – сусідах. Особлива 

увага приділяється державному регулюванню процесами формування і розвитку системи 
залучення прямих іноземних інвестицій. 
 
К 93549 (т/в) 
   33 
 
    Маргіта, Наталія Орестівна.  
    Регіональна політика регулювання залучення прямих іноземних інвестицій [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктивних 
сил і регіональна економіка" / МаргітаНаталія Орестівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту 
України, ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т". - Ужгород, 2012. - 20с. 
 
 
К 93570 (т/в) 
   339 
 
    Марковський, Ігор Олегович.  
    Вплив інтеграції на формування спільної інноваційної стратегії країн-членів ЄС 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" /Марковський Ігор Олегович ; М-во освіти і науки, 
молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2012. - 20 с. 
 
 
Р 343095 (т/в) 
   339 
 
    Обушна, Наталія 
Іванівна.     Державне регулювання прямих іноземних інвести
ційв Україні [Текст] : монографія / Н. І. Обушна, Т. В. Мацибора. - К. : 
ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2012. - 338 с. 
 
Викладено концептуальні підходи до формування механізму 
державного регулювання прямого іноземного інвестування, 
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розглянуто сучасні технології державного стимулювання прямих іноземних інвестицій. 
Виявлено вплив державного регулювання на ефективність залучення та використання  
іноземних інвестицій. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення механізму державного 
регулювання прямих іноземних інвестицій. 
 
 
Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес, 
комерція. Світова організація торгівлі (СОТ).Світовий ринок товарів та послуг. 
Зони вільної торгівлі. 
 
 
К 93785 (т/в) 
   339 
 
    Михайлов, Роман Володимирович.  
    Конвергенція національних регуляторних політик на страховому ринку ЄС [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Михайлов Роман Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т 
імені Тараса Шевченка. - К., 2012. - 20 с. 
 
 
К 93847 (т/в) 
   339 
 
    Мітюшкіна, Христина Сергіївна.  
    Розвиток світового ринку енергетичних ресурсів в умовах глобалізації  [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Мітюшкіна Христина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. 
ун-т. - Донецьк, 2012. - 24 с. 
 
 
 
 
К 94094 (т/в) 
   339 
 
    Немашкало, Олена Анатоліївна  
    Розвиток людських ресурсів в міжнародному бізнесі [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" / Немашкало Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький 
нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 23 с. 
 
 
 
К 94383 (т/в) 
   339 
 
    Пазізіна, Софія Миколаївна.  
    Імпортозаміщення в системі структурних зрушень виробництва та зовнішньої 
торгівлі України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пазізіна Софія Миколаївна ; МОНмолодьспорт, Терноп. нац. екон. ун-т. - 
Т., 2012. - 20 с. 
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Р 343709(т/в) 
   339 
 
    "Проблемы и перспективы развития электронной коммерции", междунар. науч.-
практ. конф. (2012 ; Симферополь).  
    Материалы международной научно-практической конференции "Проблемы 
и перспективы развития электронной коммерции", 19 апреля 2012 г., Симферополь 
[Текст] / European Commission TEMPUS. - Симф. : ДИАЙПИ, 2012. - 124 с. 
 
  Материали международной конференции представлены по пяти секциям: 
 
Секция 1. Теоретические и концептуальные основы электронной коммерции 
Секция 2. Современные проблемы в развитии электронной коммерции 
Секция 3. Национальные и глобальные особенности развития электронной коммерции 
Секция 4. Электронное управление развитием предпринимательства 
Секция 5. От электронной коммерции к цифровому управлению 
 
 
 
Р 343585 (т/в) 
   338 
 
    Стан та передумови стійкого розвитку аграрногосектору в 
умовах трансформаційних процесів у світовій економіці  [Текст] : 
колект. моногр. / під ред. Нестерчук Ю. О. ; Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т 
економіки і підприємництва. - Умань : Вид. "Сочінський", 2013 - . 
   Ч. 1. - Умань, 2013. - 283 с. 
 
  
 
Р 343586 (т/в) 
   338 
 
    Стан та передумови стійкого розвитку аграрного сектору в умовах трансформаційних 
процесів у світовій економіці [Текст] : колект. моногр. / під ред. Нестерчук Ю. О. ; Уман. нац. ун-т 
садівництва, Ф-т економіки і підприємництва. - Умань : Вид. "Сочінський", 2013 - . 
   Ч. 2. - Умань, 2013. - 283 с. 
 
У монографії, яка складається з 2-х частин, викладені результати дослідження проблем 
розвитку сучасної аграрної економіки. Значну увагу приділено проблемам діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників з організаційної,  економічної та фінансової точок 
зору. В роботі висвітлено питання стійкого розвитку підприємств переробної промисловості. 
Проаналізовано вплив менеджменту та маркетингу на розвиток аграрного бізнесу. На основі 
аналізу зарубіжного досвіду обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку 
сільськогосподарського виробництва в Україні з урахуванням його спрямованості на 
підвищення ефективності функціонування підприємств з метою забезпечення продовольчої 
безпеки країни. 
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Р 344422 
   664 
 
     
    Сучасні наукові дослідження та пошук шляхів щодопідвишення 
конкурентоспроможності вітчизнянихпереробних підприємств харчової промисловості в 
умовах адаптації країни до світового торговельного простору [Текст] : зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-
конф., м. Полтава, 11-12 грудня 2012 року / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), 
Бєлгородський ун-т кооперації, економіки і права, Білоруський торгово-екон. ун-т споживчої кооперації. - 
Полтава : ПУЕТ, 2013. - 80 с. 
 
               ̀ Збірник включає тези доповідей за такими напрямками:  
 

1. Фактори формування асортименту та якості продукції вітчизняних переробних підприємств харчової 
промисловості 

2. Проблеми оцінки якості вітчизняної харчової продукції в умовах світового торговельного простору 
3. Особливості оцінки конкурентоспроможності вітчизняних переробних підприємств харчової 

промисловості 
4. Управління якістю та конкурентоспроможністю продовольчих товарів в світовій торгівлі 

 
 
Розділ 5.   Світова валютна система і  міжнародні валютно-фінансові відносини  
 
 
Р 343730 (т/в) 
    34 
 
    Білоус, Віктор Тарасович.  
    Правове регулювання валютного контролю в Україні [Текст] : монографія / В. Т. Білоус, А. 
В. Гарбінська-Руденко ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : [Вид-
во Нац. ун-ту ДПС України], 2012. - 192 с. 
 
У монографії розглядаються правові засади здійснення валютного контролю в Україні, 
розкривається його сутність, проводиться аналіз міжнародного досвіду здійснення  
валютного контролю, характеризується його правовий механізм, а також повноваження  
органів валютного контролю. Значну увагу приділено вдосконаленню здійснення  валютного 
контролю в Україні та формуванню пропозицій для усунення прогалин у чинному 
валютному законодавстві. 
 
К 92517 (т/в) 
   339 
 
    Демченко, Максим Юрійович.  
    Регулювання валютного курсу та його вплив на економічне зростання [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / М. Ю. 
Демченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черніг. держ. ін-т економіки і упр. - Чернігів, 2012. - 
20 с. 
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                                          Р 343691(т/в) 
   339 
 
    Колесник, І. А.  
    Міжнародні валютно-кредитні відносини [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл., які навч. за освітньо-професійною програмою бакалавра з 
напряму підготов. "Міжнар. економіка" / І. А. Колесник, М. О. 
Александрова. - К.: [ДКС центр], 2011. - 204с. 
 
Навчальний посібник містить розділи, що розкривають засади міжнародних 
валютно-кредитних відносин як форми прояву міжнародних економічних 
відносин. Розглядаються питання еволюції світової валютної системи, 
особливості  здійснення валютних операцій та формування  валютного курсу, 
функціонування сучасних фінансово-кредитних відносин, а також діяльність 
міжнародних валютно-фінансових інститутів. 
 

 
С 19810 (т/в) 
   339 
 
     
   Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, 
О. В. Князь та ін.] ; за заг. ред. О. Є. Кузьміна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. 
: Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 364 с. 
 
 
Викладено проблеми теорії міжнародних фінансів, висвітлено 
сутність та елементи системи міжнародних фінансів, питання  
використання основних фінансових інструментів тощо. Досліджено 
еволюцію системи міжнародних фінансів, охарактеризовано 
сучасний стан розвитку світових фінансових центрів та офшорів, основні механізми 
здійснення операцій через офшори. Розглянуто сутність позиціонування, ставки, рейтинги та 
індекси, міжнародні розрахунки та кредитні відносини  в системі міжнародних фінансів. 
    
Р 344021 (т/в) 
   31 
 
    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 
України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір [Текст] : зб. наук. 
пр. / НАНУкраїни, Ін-т регіон. досліджень. - Л. : [Ін-т регіон. дослідж. НАН України ]. - ISSN 
2071-4653. 
   Вип. 2 (94). - Л., 2012. - 647 с. 
 
Збірник містить результати теоретичних і прикладних досліджень із широкого кола питань  
розвитку фінансового ринку України в умовах інтеграції у світовий фінансовий простір. 
Особливу увагу в ньому зосереджено на питаннях макроекономічного аналізу фінансово-
економічних систем, зростання вітчизняного інвестиційного потенціалу, проблемах 
банківської діяльності в умовах посткризового розвитку, наукових і прикладних аспектах  
розв’язання проблеми фінансового забезпечення економічного зростання в Україні. 
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Р 343715(т/в) 
   657 
 
    Сурнина, Екатерина Станиславовна.  
    Учет в зарубежных странах [Текст] : учеб. пособ. /Сурнина Е. С., Чепоров В. В. ; Таврич. нац. ун-т имени 
В. И. Вернадского. - Симф. : ДИАЙПИ, 2011. - 250 с. 
 
Рассматрив аемое издание кратко знакомит читателей с теоретическими основами организации финансового и 
управленческого учета в зарубежных компаниях. Особое внимание уделяется проблемным вопросам 
зарубежного учета с целью адаптации к условиям Украины. 


