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Тематична виставка " Міжнародна економіка. Європейський 
Союз і Україна" 

 
(надходження III квартал 2013) 

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

 
Р 344640(т/в) 
   339 
 
    Антофій, Наталія Миколаївна.  
    Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. /Антофій Н. М., Булюк О. 
В., Фомішин С. В. ; за ред. Фомішина С. В. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 352 с. 
 
 
Навчальний посібник складається з 13 розділів. В навчальний посібник включені  
навчально-методичні матеріали - словник основних понять, списки рекомендованої  
літератури до кожної теми курсу. Книга написана на базі значної кількості новітніх 
статистичних даних. 
 

 
 
К 94693(т/в) 
   327 
 
    Бостан, Сергій Іванович.  
    Особливості україно-румунських відносин у контексті європейської інтеграції  [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку" / Бостан Сергій Іванович ; МОНмолодьспорт, Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - 
Чернівці, 2012. - 20 с. 
 
 
 
 
Р 345397(т/в) 
   34  
 
    Бутирський, Андрій Анатолійович.  
    Моделі вирішення господарських спорів у країнах 
Східної Європи [Текст] : монографія / А. А.Бутирський ; Чернів. нац. ун-т 
імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Прут, 2013. - 388 с. 
 
                                               Зі змісту: 
 
Розділ 1. Спеціалізовані суди в судовій системі України 
Розділ 2. Організаційно-правові засади вирішення господарських  
                 спорів в Україні 
Розділ 3. Вирішення господарських спорів у пострадянських країнах 
Розділ 4. Вирішення комерційних спорів  у країнах Східної Європи 
Розділ 5. Гармонізація господарського процесуального законодавств а України з    
                законодавством країн Східної Європи 
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Р 344685(т/в) 
   339 
 
    Буценко, Ірина Миколаївна.  
    Міжнародний економічний аналіз : практикум [Текст] : навч. посіб. / І. М. Буценко, Ю. В. Ілясова, О. В. 
Кутняк ; Крим. екон. ін-т, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Сімф. : Салта, 2013. - 256 с. 
 
У даному навчальному посібнику подано комплекс практичних компонентів: задачі та вправи для аудиторної та 
самостійної  роботи, приклади розв’язання типових задач, тестові завдання, ситуації, питання для поточного 
контролю знань, бібліографія, глосарій. До кожної теми посібника додається група показників і методика їх  
розрахунку, що є необхідними для аналізу міжнародних економічних процесів. 
 
 
К 94713(т/в) 
   35 
 
    Бучик, Володимир Сергійович.  
    Спільна безпекова політика Європейського Союзу: управлінські аспекти [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / Бучик 
Володимир Сергійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2012. - 20 с. 
 
 
К 94791(т/в) 
   339 
 
    Волянська, Марія Іванівна.  
    Інституційні механізми регулювання банківських криз в країнах Центрально-Східної Європи [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" / Волянська Марія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. 
Франка. - Л., 2012. - 20 с. 
 
 
К 94793(т/в) 
   32 
 
    Волянський, Вадим Валерійович.  
    Медіаполітика у демократичному суспільстві: сучасні тенденції та перспективи розвитку [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.02 "Політичні ін-ти та процеси" 
/Волянський Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одеська юридична 
акад.". - О., 2012. - 18 с. 
 
 
К 94797(т/в) 
   327 
 
    Воронюк-Волошина, Леся Олександрівна.  
    Державне інформаційне забезпечення європейської інтеграції України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку" / Воронюк-Волошина Леся Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. 
нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2012. – 18с. 
 
 
Р 345142(т/в) 
   34  
 
    Гайдулін, Олександр Олександрович.  
    Європеїзація контрактного права [Текст] : монографія / О. О. Гайдулін ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. 
екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2012. - 238с.  
 
 
У монографії досліджено процес європеїзації контрактного права. Цей процес тлумачиться  як зближення  
інститутів контрактного права держав – членів ЄС, яке націлене на утворення нового міжгалузевого комплексу 
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в праві  Європейського Союзу – європейського контрактного права. Проаналізовано основні концепції  
європеїзації контрактного права та новітні акти уніфікації та гармонізації, останнім часом укладені в 
Європейському Союзі. Висуваються пропозиції щодо адаптації колізійного законодавства України до 
Регламенту ЄС «Рим1», який почав діяти  з 17 грудня 2009 р. і замінив Римську конвенцію 1980 р. про право, 
яке застосовується до контрактних зобов’язань. 
 
 
К 94815(т/в) 
   339 
 
    Гарбера, Ольга Євгенівна.  
    Розвиток міжнародного туризму у світовій економічній системі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Гарбера Ольга 
Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 20 с. 
 
 
К 94887(т/в) 
   339 
 
    Грущинська, Наталія Миколаївна.  
    Міжнародна спеціалізація економіки України в умовах глобальних технологічних  трансформацій 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Грущинська Наталія Миколаївна ; МОНмолодьспорт, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. - Л., 
2012. - 40 с. 
 
 
К 94904(т/в) 
   327 
 
    Демків, Уляна Ярославівна.  
    Інтервенція як інструмент впливу в міжнародних відносинах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" 
/ Демків Уляна Ярославівна ; Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2012. - 20 с. 
 
 
Р  344663(т/в) 
    339 
 
    Додін,В.  
    Міжнародне співробітництво з питань митної справи [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Додін, В. В. Серафімов ; 
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Л. : [Галицька вид. спілка], 2012. - 176 с. 
 
У навчальному посібнику розглядаються основні напрямки та технології міжнародного співробітництва у сфері  
митної справи, що складається із двох розділів. Перший розділ посібника присвячено правовим підстав ам 
організації та здійснення форм, методів, засобів та заходів взаємодії митних адміністрацій багатьох країн світу. 
У другому розділі досліджуються питання міжнародного співробітництва щодо протидії порушенням  митних 
міжнародних конвенцій та національного законодавства  України, особлива увага приділяється організації цієї  
діяльності митних органів, їх взаємодії з зарубіжними структурами зарубіжних країн та правоохоронними 
розділами нашої держави. Підкреслюється, що вибір методів, заходів та засобів боротьби з митними злочинами 
та правопорушеннями залежить від стану та зміни їх криміналістичних, кримінологічних, деліктологічних 
характеристик, вміння митних служб різних країн організовувати спільну оптимальну протидію цим 
правопорушенням та розкриваються шляхи її підвищення у сучасний період. 
 
 
Р 345566(т/в) 
   339  
 
    Дослідження світової політики [Текст] : зб. наук. пр. / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН 
України. - К. : [Вид.: Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України]. 
   № 1 (58). - К., 2012. - 243 с. 
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Науковий збірник включає широкий ді апазон досліджень з  актуальних проблем економічного, політичного,  
соціокультурного розвитку країн Азії і Африки; робіт присвячених аналізу закономірностей цивілізаційної  
еволюції суспільних осередків згаданих регіонів планети; студій, висвітлюючих перспективи трансформації  
потоків глобального історичного прогресу в контексті піднесення держав Південно-Східної Азії. 
 
 
Р 345567(т/в) 
   339  
 
    Дослідження світової політики [Текст] : зб. наук. пр. / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН 
України. - К. : [Вид.: Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України]. 
   № 3 (60). - К., 2012. - 248 с. 
 
Наукова збірка містить статті, в яких досліджуються актуальні проблеми трансформації системи міжнародних 
відносин, глобальної та регіональної безпеки і взаємодії ключових акторів та інституцій сучасного світу. 
Висвітлено роль провідних держав (США, Росії, країн ЄС, Азії та Латинської Америки) у міжнародних 
процесах. В статтях авторів збірки порушуються теоретичні проблеми міжнародних відносин і світової 
політики, включаючи політико-системний аналіз, нормативну, комунікативну та інші теорії. 
 
 
 
 
Р 345568(т/в) 
   339  
 
    Дослідження світової політики [Текст] : зб. наук. пр. / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН 
України. - К. : [Вид.: Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України]. 
   № 4 (61). - К., 2012. - 244 с. 
 
      У науковій збірці представлені роботи, в яких досліджуються актуальні проблеми трансформації системи 
міжнародних відносин та глобального розвитку. Висвітлено роль провідних держав  у міжнародній взаємодії, 
виклики у сфері міжнародної безпеки щодо становища С ША та країн Європи, зовнішньополітичні виміри 
діяльності України у XXI ст., проблеми мультикультурності та міжнародних комунікацій. 
 
 

 
 
С 19919(т/в) 
   339 
 
    European Integration [Text] : textbook / [A. Zadoia, Y. Khvatov, T. Dubovik, Y. 
Dyad'ko] ; Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k. - Dnipropetrovs'k : [Alfred Nobel 
University], 2013. - 100 p.  
 
У цьому навчальному посібнику наводяться базові знання з галузі європейської 
інтеграції та країн-учасниць ЄС: історичні, політичні, правові та економічні  
умови формування і розвитку сучасної економіки, фінансів, митних, валютних 
процесів, програм розвитку, інститутів та інтеграційного процесу в ступу України 
до Європейського Союзу. 
 

 
С 19893(т/в) 
    339 
 
    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : зб. наук. 
пр. / Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля]. -  
   Вип. 1 [14]. - Д., 2013. - 240 с. 
 
Програмні цілі – висвітлення результатів новітніх досліджень та актуальних досягнень в галузі економічної  
науки та підприємництві на шляху реалізації європейського вибору України. 
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С 19921(т/в) 
   339 
 
    Журба, Ігор Євгенович.  
    Пріоритетні форми трансформації транскордонного  
співробітництва в умовах наближення України до Європейського Союзу 
[Текст] : [монографія] / І. Є.Журба. - Х. : [ХНУ], 2012. - 274 с. 
 
 
Досліджено теоретико-методологічні засади трансформації  транскордонного  
співробітництва      під   впливом   економічних флуктацій,   розглянуто 
структуру пріоритетних форм транскордонного співробітництва  України з  
країнами ЄС в умовах  трансформації. Виділено основні напрями удосконалення  
механізму  трансформації транскордонного співробітництв а  України з країнами 
ЄС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
Р 345140(т/в) 
   37   
     
   Забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та реалії українського класичного університету 
[Текст] : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича ; [уклад.: Петришин Р. І., Ушенко О. Г., Іванчук 
М. Г. та ін.]. - Чернівці : Рута, 2013. - 208 с. 
 
У посібнику проаналізовано досвід європейських країн (Фінляндії, Португалії, Словаччини) та освітню 
вітчизняну практику з позицій класичного університету щодо забезпечення якості вищої освіти – науки – 
інновацій, а також проблеми на шляху входження до європейського освітнього простору. 
 
 
 
Р 344578(т/в) 
   61  
    Зборовська, Ольга Михайлівна.      
Логістичний механізм зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичних 
підприємств [Текст] : монографія / О. М. Зборовська, Н. С. Клунко, М. В. 
Рета ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені 
А. Нобеля], 2012. - 284 с. 
 
 
У монографії обґрунтовано теоретико-методичні  та практичні засади 
впровадження в  діяльність вітчизняних підприємств новітньої парадигми 
логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю. 
   На підставі узагальнення та подальшого розвитку теорії зовнішньої торгівлі та 
логістики, аналізу практики зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств викладено наукові 
засади формування системи логічного управління на світовому ринку в умовах глобалізації. 
   Практичне значення запропонованої в монографії системи логічного управління полягає в тому, що 
розроблені підходи дають змогу на макро- і мікрорівнях удосконалюв ати економіко-організаційний механізм 
управління зовнішньоекономічною діяльністю та облікову політику, зменшувати обсяги логістичних витрат та 
знижувати ризиконасиченість зовнішньоекономічних угод, в кінцевому рахунку, підвищувати загальну 
ефективність зовнішньої торгівлі. 
 
 
К 94971(т/в) 
   327 
 
    Зімін, Володимир Сергійович.  
    Зовнішньополітична стратегія України в умовах сучасної динаміки  цивілізаційних  змін (теоретико-
політологічний аналіз) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія 
та історія політичної науки" / Зімін Володимир Сергійович ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - К., 2012. 
- 20 с. 
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К 94983(т/в) 
   34 
 
    Ірінєєва, Владислава Ігорівна.  
    Система кримінальної юстиції в Європейському Союзі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" /Ірінєєва Владислава Ігорівна ; Ін-т законодавства Верховної 
Ради України. - К., 2012. - 20 с.  
 
 
К 95091(т/в) 
   34 
 
    Козярська, Анна Олегівна.  
    Міжнародно-правове забезпечення регіональної колективної безпеки: участь і перспективи України 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" /Козярська 
Анна Олегівна ; МОНмолодьспорт, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2012. - 17 с. 
 
 
Р 344879(т/в) 
    34 
 
    Король, В. І.  
    Правове забезпечення зовнішньоекономічної стратегії України (теоретико-методологічні та прикладні 
засади державно-правового прогнозування) [Текст] : монографія / В. І. Король ; НДІ приват. права і 
підприємництва Нац. акад. правових наук України. - К. : [НДІ приват. права і підприємництв а НАПрН 
України], 2013. - 415 с. 
 
Монографію присвячено теоретико-методологічним і прикладним засадам виконання правовою наукою 
аналітичної та прогностичної функцій у контексті необхідності оптимізації правового забезпечення  
зовнішньоекономічної стратегії України на європейському, євразійському та східно-азійському напрямах. 
  Представлено низку розроблених автором науково-обгрунтованих прогнозів, розкрито концептуально-правові 
засади здійснення економічної, інноваційної, зовнішньоторговельної політики Європейського Союзу, Росії, 
Китаю.  
 
 
К 95149(т/в) 
   34 
 
    Кравцов, Сергій Олександрович.  
    Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес", "Сімейне право", "Міжнародне 
приватне право" / Кравцов Сергій Олександрович ; МОНмолодьспорт, Нац. ун-т. "Юрид. акад. України імені 
Ярослава Мудрого". - Х., 2012. - 22 с. 
 
 
К 95163(т/в) 
   34 
 
    Кривак, Володимир Віталійович.  
    Міжнародно-правовий режим територіального моря [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" /Кривак Володимир Віталійович ; Ін-т законодавств а ВРУ. - 
К., 2012. - 20 с. 
 
 
К 95170(т/в) 
   339 
 
    Крищенко, Денис Вадимович.  
    Засади підвищення конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Крищенко Денис Вадимов ич ; 
Нац. акад. упр. - К., 2012. - 21 с. 
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Р 345721(т/в) 
   339 
 
    Лютіков, Павло Сергійович.  
    Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / П. С. Лютіков, М. О. 
Германюк ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" МОНмолодьспорт. - Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-т], 
2012. - 294 c. 
 
Навчальний посібник містить загальнотеоретичні та нормативні положення, що регулюють питання  
зовнішньоекономічної діяльності. З метою здійснення самоконтролю, розроблені та запропоновані тести та 
задачі. У посібнику подано базовий глосарій понять з курсу. 
  
 
Р 345668(т/в) 
   32 
 
    "Модернізація політики та управління в Німеччині  та Україні в контексті  євроінтеграції", наук.-
практ. конф. (8 ; 2012 ; Черкаси).  
    Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "Модернізація політики та управління в 
Німеччині та Україні в контексті євроінтеграції", 12-15 вересня 2012 р., м. Черкаси [Текст] : [наук. вид.] / 
Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : [Черкас. держ. технол. ун-т], 2012. - 95 с. 
 
У збірнику надруковані тези доповідей з питань економічного та політичного розвитку України та соціальної  
сфери на сучасному етапі  в контексті євроінтеграції. 
 
 
К 95318(т/в) 
   336 
 
    Ніканорова, Олена Володимирівна.  
    Адміністративно-правові відносини в діяльності митних органів України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" 
/Ніканорова Олена Володимирівна ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - К., 2012. - 19 с.  
 
 
К 95320(т/в) 
   339 
 
    Нікітіна, Марина Геннадіївна.  
    Чорноморський вектор геоекономічної стратегії України в контексті розвитку глобальної 
регіоналізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Нікітіна Марина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 42 с. 
 

 
 
 
Р 345478(т/в) 
   334 
 
    Оніпко, Тетяна Володимирівна.  
    Споживча кооперація України в контексті 
міжнародного кооперативного руху: 20-ті рр. XX ст. [Текст] : монографія / Т. 
В. Оніпко ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", Каф. педагогіки, 
культурології та історії. - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 287 с. 
 
У монографії здійснено спробу узагальнити і сторичний досвід міжнародної  
діяльності вітчизняної споживчої кооперації впродовж 1920-х рр. Розкрито 
особливості  визнання  Центроспілки РСФР та Вукопспілки Міжнародним 
кооперативним альянсом. Значну увагу приділено участі українських 
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кооперативних організацій у міжнародних кооперативних форумах та обміну досвідом із закордонними 
кооператорами, а також запровадженню Міжнародного дня кооперації в УССР. Виявлено внесок  закордонних 
представництв Вукопспілки у відновленні експортно-імпортних операцій радянської України у 20 рр. XXст. 
 
 
Р 345580(т/в) 
   339 
 
    Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики 
Беларусь на инновационной основе [Текст] : монография / [Федулова Л. И., Шовкун И. А., Хаустов В. К. и 
др.] ; под ред Федуловой Л. И. ; НАН Украины, ГУ "Ин-т экономики и прогнозирования". - К. : [Ин-т 
экономики и прогнозирования НАНУ], 2013. - 348 с.  
 
Представлены результаты исследования вопросов состояния торгово-экономических отношений, научно-
технологического сотрудничества, развития производственной кооперации между Украиной и Республикой 
Беларусь. Особое внимание уделено сотрудничеству между странами в направлении обеспечения  
инновационного развития экономики. Предложены организационно-экономические механизмы внедрения  
проектов иннов ационно-технологического воздействия, обоснованы механизмы повышения эффективности 
торгово-экономических отношений двух стран на иннов ационной основе. 
 
 
Р 345620(т/в) 
   338 
 
    Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності [Текст] : аналіт. 
доп. / [Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досіджень. - К. : [НІСД] : 
[Фенікс], 2013. - 120 с. 
 
Проаналізовано особливості економічних процесів, які відбуваються в Україні в період посилення глобальної 
нестабільності 2012 року, а також зроблено спробу сформулювати основні стратегічні пріоритети, які 
випливають із прогнозованих ризиків та викликів і завдань забезпечення позитивних структурних зрушень в 
економічній та соціальній сферах України. 
 
 
Р 345612(т/в) 
   355 
 
    Пилипчук, Володимир Григорович.  
    Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн 
Європейського Союзу та Північної Америки) [Текст] : аналіт. доп. / В. Г. Пилипчук, М. О. Будаков, В. М. 
Гірич ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2012. - 56 с. 
 
На основі системного аналізу висвітлено підходи до організації управління соціальними службами у країнах 
Північної Америки, Західної та Центральної Європи (організаційні та правові аспекти). Результати аналізу 
можуть бути враховані під час реформув ання правоохоронних і розвідувальних органів України, удосконалення  
вітчизняної системи стратегічного управління спеціальними службами та розвитку законодавства у сфері  
національної безпеки. 
 
 
 
К 95380(т/в) 
   34 
 
    Підгородинська, Анастасія Вікторівна.  
    Визнання та виконання рішень іноземних  судів та міжнародних судових органів у кримінальному 
процесі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримінальний процес 
та криміналістика", "Судова експертиза", "Оперативно-розшукова діяльність" / Підгородинська Анастасія 
Вікторівна ; МОНмолодьспорту, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". - О., 2012. - 20 с. 
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К 95384(т/в) 
   339 
 
    Підчоса, Олександр Васильович.  
    Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової нафтогазової галузі [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Підчоса 
Олександр Васильович ; МОНмолодьспорту, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2012. - 21 с. 
 
 
 

 
 
 
Р 344485(т/в) 
   338 
 
    Політика України у сфері сільського господарства, 
біоенергетики та харчової   промисловості – дослідження, висновки та 
рекомендації [Текст] / [Хайнс Штрубенхофф, Стефан фон Крамон-Таубадель, 
Олег Нів'євський та ін.] ; за ред. Хайнса Штрубенхоффа, Вероніки Мовчан та 
Ігоря Бураковського. - [К.] : [АДЕФ-Україна], [2013]. - 383 с.  
 
Ця книга – перша публікація результатів прикладних досліджень, здійснених  у 
рамках проекту «Німецько-український аграрний діалог» в Інституті економічних 
досліджень та політичних консультацій. Книга розглядає велику кількість питань, 
що відображають складну структуру сільськогосподарського розвитку України, 

міжнародну конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції, виклики СОТ, ролі 
сільськогосподарських дорадчих послуг, питання земельної реформи, інвестицій та ін. 
 
 
 
 
Р 344777(т/в) 
   339 
 
    Проблеми міжнародних  відносин [Текст] : зб. наук. праць / Київ. міжнар. 
ун-т, Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України. - [К.] : КиМУ. 
-  
   Вип. 6. - [К.], 2013. - 320 с. 
 
   У збірнику висвітлюються цивілізаційні аспекти глобальних процесів у світі. 
Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин; вивчаються проблеми 
інтеграційних процесів та залучення до них України; з’ясовуються особливості 
міжнародних відносин в окремих регіонах світу; досліджуються питання 
інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізаційному 
світі, тощо. 
 
 

 
 
 
 
Р 345380(т/в) 
   629.7 
 
    Проблемні питання розширення міжнародної діяльності ракетно-
космічної галузі України в сучасних умовах  [Текст] : аналіт. доп. / [Горбулін В. 
П., Шевцов А. І., Шеховцов В. С. та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбуліна ; Нац. ін-т 
стратег. дослідж., Регіон. філ. у м. Дніпропетровську. - Д. : [НІСД], 2012. - 97 с. 
 
В аналітичній доповіді розглянуто коло питань, які пов’язані з аналізом основних 
тенденцій світової ракетно-космічної діяльності, аналізом поточного стану справ 
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в організаціях ракетно-космічної галузі України. Сформульовано проблемні питання реформув ання галузі та 
впровадження державно-приватного партнерств а. Обґрунтовані  пропозиції по розширенню міжнародного 
співробітництва галузі. 
 
 
 
 
 
Р 344475(т/в) 
   338 
 
    Радзієвська, Світлана Олександрівна.  
    Конкурентоспроможність та інтеграційні перспективи України [Текст] : 
[монографія] / С. О. Радзієвська. - К. : Знання України, 2012. - 344 с. 
 
  У монографії розглядаються теоретичні і практичні аспекти підвищення  
конкурентоспроможності економіки України та її інтеграційні перспективи.  
Аналізується розвиток торговельно-економічних зв’язків України з країнами 
ЄС, ЄЕП, ОЧЕС і ГУАМ. Особлива увага приділяється визначенню тих 
ринків, де Україна має конкурентні переваги в реалізації товарів і послуг із  
зазначеним обсягом доданої вартості.  
 
 
 
 Р 345145( т/в) 
   34  
 
   Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції 
[Текст] : IV Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доп., 3 квітня 2013 р. / Дніпропетр. ун-т імені 
Альфреда Нобеля, Каф. права. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля], 2013. - 232 с.  
  
Збірник містить тези доповідей вчених та студентів – учасників  Всеукраїнської науково-практичної  
конференції  «Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та 
євроінтеграції» . У тезах розглянуто питання реформування держави у різних галузях права в контексті  
євроінтеграції. 
 
 
 

 
 
Р 345477(т/в) 
   332 
 
    Розвиток сільських територій в системі 
євроінтеграційних  пріоритетів України [Текст] : монографія / [Борщевський В. 
В., Притула Х. М., Крупін В. Є. та ін.] ; голов. ред. В. С. Кравців ; НАН України, Ін-
т регіональних досліджень. - Л. : [Ін-т регіональних досліджень НАН України], 
2012. - 216 с 
 

Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку сільських 
територій в країнах ЄС 

Розділ 2. Розвиток сільських територій у контексті продовольчої безпеки: європейський  
                досвід та українські реалії 
Розділ 3. Оцінка потенціалу розвитку сільських територій України в контексті  
                європейської інтеграції 
Розділ 4. Основні бар’єри на шляху розвитку сільських територій України в руслі  
                модернізаційної парадигми ЄС  
Розділ 5. Стратегічні напрями розвитку сільських територій в системі євроінтегаційних  
                пріоритетів України 
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К 96003(т/в) 
   339 
 
    Савчук, Кирило Дмитрович.  
    Транснаціональне суперництво в глобальній  економічній системі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Савчук Кирило 
Дмитрович ; МОНмолодьспорт, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2012. - 20 с. 
 
 
К 96086(т/в) 
   339 
 
    Сарана, Ольга Юріївна.  
    Трансформація зовнішньоекономічної функції держави в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 
Сарана Ольга Юріївна ; МОНмолодьспорт, КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 20 с. 
 
 
С 19972(т/в) 
   339 
 
"Світова економіка ХХІ століття : цикли та кризи", Міжнар. Нобелівський екон. форум (2013 ; 
Дніпропетровськ). 
    Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму "Світова економіка ХХІ століття: цикли 
та кризи" [Текст] = Messenger of the International Nobel Economic Forum : [зб. наук. пр.] / Дніпропетр. ун-т імені 
Альфреда Нобеля, Благодійний фонд "Планета Альфреда Нобеля". - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля]. 
   № 1 (6). - Д., 2013. - 444 с. 
 
Програмні цілі: дослідження та узагальнення тенденцій циклічної і кризової динаміки світової економічної 
системи, визначення перспектив її розвитку у цивілізаційному вимірі. 
 
 
Б 15804(т/в) 
   33 
 
    Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України [Текст] : 
наук. доп. / [Л. В. Шинкарук, І. В. Барановська, І. М. Бобух та ін.] ; за ред. Л. В. Шинкарук ; НАН України, ДУ 
"Ін-т економіки та прогнозування". - К. : [Ін-т економіки та прогнозування НАНУ], 2012. - 152 с. 
 
У доповіді розглядаються основні світогосподарські диспропорції, їхній вплив на стан національної економіки 
у контексті нової господарської парадигми світу (посилення глобалізаційних процесів) та напрями формув ання  
відповідної політики економічного зростання України.  
 
 
К 96190(т/в)  
  327 
 
    Сергієнко, Яна Віталіївна.  
    Наднаціональні інститути у формуванні спільної зовнішньої політики ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку" / Сергієнко Яна Віталіївна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. - К., 2012. 
- 21 с. 
 
 
К 96242(т/в) 
   79 
 
    Скавронська, Ірина Володимирівна.  
    Формування соціально-економічних ефектів міжнародних спортивних мега-заходів [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" / Скавронська Ірина Володимирівна ; МОНмолодьспорт, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2012. - 20 с.  
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Р 344892(т/в) 
   339 
 
    Стадник, Валентина Василівна.  
    Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною 
конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : [монографія] / Стадник В. В., 
Йохна М. А., Соколюк Г. О. - Хмельницький : [ПП Гонта А. С.], 2013. - 200 с. 
 
Монографія присвячена розвитку теоретичних основ і методичного забезпечення  
вибору та реалізації стратегії див ерсифікації машинобудівного підприємства в  
контексті управління його міжнародною конкурентоспроможністю. Розроблено 
авторський підхід до оцінки здатності іннов аційного потенціалу підприємств а 

забезпечити реалізацію стратегії диверсифікованого зростання. Для управління реалізацією конкурентної  
стратегії підприємства на основі диверсифікації адаптов ано збалансовану систему показників (BSC). 
 
 
Р 345796(т/в) 
   339 
 
    "Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования", междунар. науч.-практ. конф. 
(8 ; 2012 ; Симферополь).  
    Материалы восьмой международной научно-практической конференции "Украина и глобальная 
экономика: теория и практика хозяйствования", 9-10 ноября 2012 года [Текст] : [науч. изд.] / Таврический нац. 
ун-т имени В. И. Вернадского, Ин-т междунар. отношений Киев. нац. ун-та имени Т. Шевченко, Католический 
ун-т Люблина имени Иоанна Павла II (Польша). - Симф. : ДИАЙПИ, 2012. - 185 с. 
 
Рассмотрены аспекты теории и практики международных экономических отношений, определены основные 
направления разв ития современной системы управления внешнеэкономическими связями предприятий 
Украины  и ее регионов в условиях глобализации и информатизации. 
 
 
Р 345503(т/в) 
   37 
     
    Україна, Росія та Білорусь в процесі формування глобального суспільства знань [Текст] : міжнар. наук.-
практ. інтернет-конф. студ. і молодих учених, 5 груд. 2012 р., [м. Чернігів] : зб. тез / Черніг. держ. ін-т 
економіки і упр., Студ. наук. т-во, Харк. нац. екон. ун-т [та ін.]. - Чернігів : [ЧДІЕУ], 2013. - 224 с. 
 

Зі змісту: 
 

Секція 1. Фінансово-кредитні та обліково-аналітичні аспекти забезпечення сталого  
                  розвитку національної економіки 
Секція 2. Функціонування підприємств в умовах формування економіки знань в Україні,  
                  Росії та Білорусі 
Секція 3. Стратегічні напрямки розвитку техніко-економічного потенціалу України, Росії  
                  та Білорусі 
Секція 4. Соціо-гуманітарні та правові аспекти розвитку суспільств а в умовах динамічних  
                  змін 
 
   
К 97156(т/в) 
   327 
 
    Федів, Юлія Олександрівна.  
    Українська проблема у зовнішній політиці провідних європейських держав  періоду 1914-1923 рр. 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку" / Федів Юлія Олександрівна ; Чернів. нац. ун-т імені Ю. 
Федьковича. - Чернівці, 2012. - 19 с.  
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К 97035(т/в) 
   339 
 
    Фролова, Тетяна Олександрівна.  
    Розвиток корпоративних стратегій в глобальному інвестиційному середовищі   [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Фролова 
Тетяна Олександрівна ; МОНмолодьспорт, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2012. - 36 
с.  
 
 
 
 
К 97058(т/в) 
   339 
 
    Халатур, Світлана Миколаївна.  
    Глобальна інституалізація та міжнародні організації в забезпеченні продовольчої   безпеки [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Халатур Світлана Миколаївна ; МОНмолодьспорт, Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. - Д., 
2012. - 20 с.                                                                                                     
 
 
 
 
Р 344506(т/в) 
   339 
 
    Ханін, Ігор Григорович.  
    Інституційні передумови функціонування інформаційного простору світової економіки [Текст] : 
монографія / І. Г. Ханін. - Д. : АРТ-ПРЕСС, 2012. - 240 с. 
 
Розроблено теоретико-методологічні  положення, які можуть служити вихідною передумовою для формув ання  
цілісної теорії інституційних змін у постіндустріальній суспільно-економічній формації, яка характеризується  
міждисциплінарністю і враховує еволюційний процес взаємодії груп спеціальних інтересів, включених в дію 
того чи іншого інституту в умовах інформаційних процесів у глобальній економіці, виступаючи інституційними 
інноваторами. 
 
 
 
 
 
Р 345797(т/в) 
   339 
 
    Швец, Ирина Юрьевна.  
    Интеграция экономики Украины в систему мирового хозяйства (методология, анализ и пути 
совершенствования) [Текст] : [монография] / Швец И. Ю., Швец Ю. Ю. - Симф. : ДИАЙПИ, 2013. - 320 с. 
 

Из содержания: 
 
1. Общая характеристика мировой экономической системы 
2. Методологические основы интеграции экономики Украины в мировую экономическую  
    систему 
3. Анализ и оценка интеграционных процессов, экономических интересов и конкуренции  
    в экономике Украины 
4. Анализ экономических связей Украины с мировыми экономическими центрами 
5. Стратегические направления интеграции экономики Украины в систему мирового  
    хозяйства 
 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД. 
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Р 345323(т/в) 
   339 
 
    Криковцева, Ніна Олександрівна.  
    Інтернет-маркетинг: стратегія і тактика [Текст] : монографія / Криковцева 
Н. О., Цеомашко А. С. ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. - 235 с. 
 
У монографії розглянуто теоретичні основи позиціювання підприємств в 
інтерактивному середовищі. Розглянуто маркетингові дослідження позиціювання  
підприємств торгівлі засобами Інтернет. 

 
 

К 95979(т/в) 
   339 
 
    Савельєв, Вадим Валерійович.  
    Формування стратегій глобальної маркетингової діяльності підприємств на   ринку продуктів 
харчування [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Савельєв Вадим Валерійович ; МОНмолодьспорт, КНУ ім. Т. 
Шевченка. - К., 2012. - 20 с. 
  
 

 
 
 
Р 345206(т/в) 
   339 
 
    Стратегічний маркетинг у зовнішньоекономічній 
діяльності підприємств Північноприазовського регіону [Текст] : монографія / Л. 
І. Антошкіна, І. О. Тарлопов, Є. С. Денисов, Д. І. Соловйов. - Донецьк : Юго-
Восток, 2012. - 182 с. 

Зі змісту: 
 
Розділ 1. Стратегічний маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності сучасного  
                 підприємства 

Розділ 2. Результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств Північного Приазов’я 
Розділ 3. Стратегічні напрямки маркетингових досліджень регіональних компаній на  
                 зовнішньому ринку 
Розділ 4. Стратегічна складова міжнародного маркетингу 
 

 
 

Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність. Транснаціональні 
корпорації. Трансфер міжнародних технологій. 

 
 

 
 
Р 345219(т/в) 
   339 
 
    Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної 
економіки в умовах глобальної трансформації [Текст] : матеріали наук. конф. 
студ. спец. (напряму підготов.) "Міжнародна економіка", м. Полтава, 19 квітня 
2013 р. / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", Каф. 
міжнар. економіки ; за заг. ред. Шкурупій О. В. - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 197 с. 
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Зі змісту: 
   
   Камчатна О. В. Проблеми розвитку діяльності кредитних спілок в Україні 
   Коротун Д. О. Проблеми інтеграції харчової галузі України в світову агропродовольчу    систему    
   Ножинова Т. Ю. Сутність та особливості фандрейзингу в Україні  
   Щербаченко І. О. Франчайзинг в міжнародному бізнесі. 
 
 
Р 344843(т/в) 
   336 
 
    Джусов, Олексій Анатолійович.  
    Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління [Текст] : монографія / О. А. Джусов ; 
Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. - Д. : Вид-во ДНУ, 2013. - 324 с. 
 
У монографії розглядаються теоретичні та практичні аспекти управління процесом інвестування на 
міжнародному ринку акцій в умовах глобальної світової економіки. Автор не обмежується теоретичними 
дослідженнями, а й виходить на рівень практичних рішень. Він пропонує методи та засоби, що сприятимуть  
підвищенню ефективності управління інвестиційною діяльністю на міжнародному ринку акцій. 
 
 
Р 344904(т/в) 
   004 
 
    Кизим, Микола Олександрович.  
    Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і штучного інтелекту  в економіках 
країн світу та України [Текст] : монографія / Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шостак І. В. ; НАН України, Н.-
д. центр індустр. пробл. розвитку. - Х. : ІНЖЕК, 2012. - 489 с. 
 
Світова економіка розвивається шляхом заміщення одного технологічного укладу іншим. Метою будь-яких 
технологічних інновацій було і  залишається вирішення глобальних проблем і викликів, що стоять перед 
людством в цілому, а також для кожної країни з урахуванням специфіки їх розвитку. 
    У монографії розглянуті можливі напрями вирішення проблем захисту інформаційних продуктів, ведення  
електронного бізнесу та використання аутсорсингового механізму розвитку сучасних IT-підприємств. 
    Окрему увагу автори приділили перспективам розвитку телекомунікаційної галузі, використанню методів і 
засобів штучного інтелекту та сучасним тенденціям розвитку матеріального «базису» інформаційно-
комунікаційних технологій. 
 
 
К 95062(т/в) 
   339 
 
    Кобилянська, Алла Валеріївна.  
    Інтеграція країн з ринками, що формуються, в міжнародний інвестиційний простір [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" 
/Кобилянська Алла Валеріївна ; МОНмолодьспорт, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2012. - 21 с. 
 
 
Р 345086(т/в) 
   339 
 
    Савчук, Володимир Павлович.  
    Управління міжнародними інвестиційними проектами [Текст] : навч. посіб. / В. П. Савчук, С. І. 
Прилипко, О. Г. Величко ; за заг. С. І. Прилипка; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К.: 
КНЕУ, 2013. - 469 с. 
 
Навчальний посібник за структурою побудовано відповідно до робочої програми дисципліни «Управління  
міжнародними інвестиційними проектами» і складається   з 16 розділів. У навчальному посібнику розглянуто 
теоретичні, методичні та практичні засади міжнародного інвестиційного проектування як складової 
інвестиційного менеджменту підприємств.  
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К 96337(т/в) 
   339 
 
    Сімонова, Маргарита Вадимівна.  
    Глобалізція інституційного забезпечення прямого іноземного інвестування [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сімонова 
Маргарита Вадимівна ; МОНмолодьспорт, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2012. - 20 
с.  
 
 
К 96812(т/в) 
   339 
 
    Толубко, Олександр Володимирович.  
    Інформаційні чинники трансформації світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Толубко 
Олександр Володимирович ; МОНмолодьспорт, КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2012. - 22 с. 
 
 
 
 
Р 345243(т/в) 
   339 
 
    Шкурупій, Ольга Всеволодівна.  
    Транснаціоналізація господарської діяльності в 
системі чинників економічного розвитку [Текст] : монографія / О. В. 
Шкурупій, Т. А. Дейнека ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і 
торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 206 с. 
 
У монографії розглянуто транснаціоналізацію як чинник розвитку світового та 
національних господарств в умовах глобалізації економічного життя. У цьому 
контексті визначені теоретичні засади дослідження транснаціоналізації, 
висвітлена організаційно-економічна архітектоніка транснаціональних 
корпоративних структур, показаний зв'язок між         транснаціоналізацією форм господарського життя та 
розвитком макроекономічних систем. 
 
 
 

Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес. Комерція. 
 
 

 
 
 
Р 345224(т/в) 
    34 
 
    Довбиш, Валерій Аркадійович.  
    Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-
продажу: правове регулювання [Текст] : монографія / В. А. Довбиш, І. І. Світлак ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 248 с. 
 
У роботі вперше системно аналізуються основні питання правового регулювання  
зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу. Акцентовано увагу 
на правовому статусі сторін та суб’єктів зовнішньоекономічного договору 
(контракту) купівлі-продажу, правилах його оформлення та цивільно-правових 

способах забезпечення виконання, означено правові засади розрахунків та платіжних умов у 
зовнішньоекономічних договорах (контрактах) купівлі-продажу, окреслено правила застосування спеціальних 
санкцій до сторін цих договорів (контрактів). 
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Р 344970(т/в) 
   336 
 
    Макогон, Ю. В.  
    Трансформація світового фондового ринку : світові тенденції та виклики для України [Текст] : 
(монографія) / Ю. В. Макогон ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : [ДонНУ], 2013. - 267 с. 
 
Монографія складається з чотирьох розділів, у яких обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти світового та 
Українського фондового ринку, сучасні проблеми розвитку ринку цінних паперів та шляхи вирішення проблем,  
роль фондового ринку в регулюванні соціально-економічних процесів, а також запропоновано рекомендації  
щодо вдосконалення регулюв ання фондової діяльності в країні. 
 
 
 

 
 
 
Р 345234(т/в) 
   334 
 
    Меджибовская, Наталия Семеновна.  
    Электронный бизнес: компендиум и практикум [Текст] : учеб. пособ. / 
Меджибовская Н. С. ; Одесский нац. экон. ун-т. - О.: ОНЭУ: [ВМВ], 2013. - 200 с.  
 
Учебное пособие посвящено вопросам подготовки современных специалистов к 
работе в условиях разв ития электронного бизнеса. Рассматрив ает теоретические и 
практические аспекты функционирования предприятий электронного бизнеса.   
 
 

К 95378(т/в) 
   339 
 
    Підгірна, Валентина Никифорівна.  
    Формування торговельно-економічних відносин України та Румунії в умовах членства в СОТ [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Підгірна Валентина Никифорівна ; МОНмолодьспорту, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима 
Гетьмана". - К., 2012. - 20 с. 
 
 
К 95895(т/в) 
   339 
 
    Русанова, Катерина Володимирівна.  
    Структурна трансформація торговельних відносин України з Росією [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Русанова Катерина 
Володимирівна ; МОНмолодьспорт, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2012. - 21 с. 
 
 
К 96359(т/в) 
   339 
 
    Співак, Руслан Веніамінович.  
    Структурна взаємодія ринку нерухомості 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" / Співак Руслан 
Веніамінович ; МОНмолодьспорт, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2012. - 19 с.  
 
 
К 96817(т/в) 
   338 
 
    Толочко, Анна Олексіївна.  
    Розвиток європейського ринку туристичних послуг [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Толочко Анна Олексіївна ; 
МОНмолодьспорт, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К., 2012. - 19 с. 
 
 
К 96925(т/в) 
   339 
 
    Тустанівський, Богдан Омелянович.  
    Зовнішньоторговельні відносини між Європейським Союзом і США [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/Тустанівський Богдан Омелянович ; МОНмолодьспорт, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2012. - 21 с. 
 
 
 
Р 344895(т/в) 
   35 
 
    Філатов, Віктор Вікторович.  
    Імплементація міжнародних норм до митного законодавства України [Текст] : монографія / Філатов 
Віктор Вікторович ; Донец. ун-т економіки та права, Ін-т права. - Донецьк : ДонУЕП, 2013. - 201 с. 
 
У монографії розглянуто засоби нормативного забезпечення митної справи в Україні, напрями сучасної митної  
політики України, зміст поняття «імплементація» та вплив міжнародних норм  на порядок проведення  
процедури митного контролю і митного оформлення, роль органів державної влади у процесі імплементації  
міжнародних норм до митного законодавства України. Доведено необхідність внесення змін у чинне 
законодавство, що дасть змогу зробити процедуру імплементації міжнародних норм більш прозорою, а 
регулювання митного контролю і митного оформлення ефективнішим. 
 
 

Розділ 5. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 
 
 
К 94896(т/в) 
   339 
 
    Гусєв, Ярослав Олександрович.  
    Участь іноземного капіталу в банківській системі України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гусєв Ярослав Олександров ич ; НБУ, ДВНЗ "Укр. 
акад. банківської справи НБУ". - Суми, 2012. - 22 с.  
 
 
 
К 95241(т/в) 
   336 
 
    Луценко, Ірина Сергіївна.  
    Податкова політика України в сфері зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Луценко Ірина Сергіївна ; 
МОНмолодьспорт, Одес. нац. екон. ун-т. - О., 2012. - 20 с. 
 
 
 
К 95601(т/в) 
   339 
 
    Притула, Тарас Миколайович.  
    Моніторинг фінансових потоків у бюджетній сфері ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Притула Тарас Миколайович ; 
МОНмолодьспорт, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2012. - 20 с. 
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К 95640(т/в) 
   339 
 
    Простебі, Людмила Іванівна.  
    Циклічність світогосподарського розвитку в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Простебі Людмила Іванівна ; МОНмолодьспорт, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2012. - 20 с. 
 
 

 
 
Р 345144(т/в) 
   336 
 
    Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів [Текст] : 
монографія / [Л. О. Примостка, М. І. Диба, О. О. Чуб та ін.] ; за ред. Л. О. 
Примостки ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 
К.: КНЕУ, 2012. - 459с. 
 
У монографії вперше системно досліджено теоретичні  положення, концептуальні 
засади та практичні аспекти регулювання банківської діяльності в умовах 
глобальних викликів. В монографії увагу приділено комплексному дослідженню 
причин, проявів та наслідків глобальної фінансової кризи у банківському секторі, 
політиці Національного банку України в період кризи, питанням регулювання 

ліквідності банків в цей період, розроблено пропозиції щодо удосконалення наглядової роботи. Важлив е місце 
в монографії займають проблеми регулювання процесів входження іноземного капіталу в банківську систему 
України. Особливу увагу приділено дослідженню ролі регулювання та банківської діяльності в нестабільному 
середовищі, визначено напрями удосконалення регулюв ання в контексті євроінтеграції. 
 
 
К 96430(т/в) 
   339 
 
    Соболєв, Дмитро Володимирович.  
    Еволюція механізмів інституту банкрутства: світовий досвід для України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Соболєв Дмитро 
Володимирович ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. - К., 2012. - 20 с. 
 
 


