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Тематична виставка " Міжнародна економіка. 

Європейський Союз і Україна" 
 

(надходження IV квартал 2013) 
 

 
Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна економіка. Європейський Союз і Україна. 
Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства. 
 
 
 
 
Р 346125 
   327 
 
    Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до 
багатополюсності [Текст] : аналіт. доп. / [авт. кол.: Михальченко М. І., 
Шайгородський Ю. Ж., Шевченко О. К. та ін. ; за ред. М. Михальченка] ; НАН 
України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. імені І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД імені 
І. Ф. Кураса НАН України, 2012. - 120 с. 
 
 
  У аналітичній доповіді, підготовленій за результатами дослідження процесів 
адаптації України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності, 
здійснено аналіз теоретичних і практичних аспектів проблеми, пов’язаної з 
формуванням нової структури світової системи. Окреслено загальні риси цієї структури, доведено, що її 
становлення є не лише результатом цілеспрямов аної життєдіяльності, але й боротьби різних блоків, окремих 
держав. Це нерідко призводить до розгортання жорстокої конкурентної боротьби, загострення регіональних 
конфліктів. Автори дійшли висновку, що сучасний суспільний розвиток не лише економічної і політичної  
модернізації, але й розробки нової національної стратегії, адаптов аної до умов сучасної трансформації світ-
системи, динаміки цивілізаційних змін, раціонального, послідовного, конструктивного, довгострокового і  
стійкого до можливої невизначеності чи зміни умов середовища плану конкретних дій, спрямованих на 
досягнення мети-розбудови незалежної, конкурентоздатної країни. 
 
 
К 98011   
   339 
 
    Азарова, Тетяна Вікторівна.  
    Формування міжнародної конкурентоспроможності національних економік в посткризових умовах  
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" / Азарова Тетяна Вікторівна ; МОНмолодьспорт, Донецький нац. ун-т. - 
Донецьк, 2013. - 23 с. 
 
 
К 98047   
   339 
 
    Альховіцька-Магда, Олена Євгенівна.  
    Периферія і центр в економіці ЄС: подолання нерівностей [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Альховіцька-
Магда Олена Євгенівна ; МОНмолодьспорт, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2013. - 20 с. 
 
 
К 98091   
   339 
 
    Антонюк, Ірина Борисівна.  
    Вплив глобальної логістичної системи на розвиток експортно-орієнтованого  виробництва [Текст] : 
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автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Антонюк Ірина Борисівна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - К., 2013. 
- 20 с. 
 
 
К 98141   
   339 
 
    Бабенко, Ганна В'ячеславівна.  
    Розвиток світового господарства в умовах ресурсно-екологічної кризи [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бабенко Ганна 
В'ячеславівна ; МОНмолодьспорт, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 24 с. 
 
 
К 98146   
   35 
 
    Бабець, Ірина Георгіївна.  
    Стратегія економічної безпеки  інтеррегіонального співробітництва України в  умовах      
євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.01 
"Економічна безпека держави" / Бабець Ірина Георгіївна ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К., 2013. - 40 
с. 
 
 

 
 
Р 346088   
   339 
 
    Беренда, Сергій Васильович.  
    Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи [Текст] : монографія / 
С. В. Беренда ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. 
Каразіна], 2012. - 168 с. 
 
   У монографії висвітлені можливості використання положень еволюційного 
вчення в економіці та застосування їх в дослідженні економічної інтеграції. 
Автор намагається ввести в науковий обіг дослідження економічної інтеграції 
міждисциплінарний підхід.  У дослідженні встановлено основні детермінанти 
процесу економічної інтеграції на рівні ЄС, робиться спроба кількісної оцінки 

цього процесу, зокрема на основі поняття регіональної економічної ентропії.  В дослідженні проаналізовано 
та розраховано гравітаційний потенціал економік країн ЄС та встановлено місце України серед них. 
 
 
К 98497 
   339 
 
    Бондаренко, Марина Петрівна.  
    Стратегічні концепції міжнародної конкурентності індустрії туризму [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/Бондаренко Марина Петрівна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. - К., 2013. - 
20 с. 
 
 
К 98410 
   339 
 
    Борисенко, Ольга Петрівна.  
    Формування державної зовнішньоекономічної політики України та механізми її реалізації [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми державного 
управління" / Борисенко Ольга Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2013. - 36 с. 
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К 98535 
   339 
 
    Булатова, Олена Валеріївна.  
    Регіоналізація світової економіки в умовах глобальної інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Булатова Олена 
Валеріївна ; МОНмолодьспорт, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 40 с. 
 
 
К 98537 
   34 
 
    Булгакова, Дар'я Олександрівна.  
    Міжнародний договір у системі права Європейського Союзу (теоретичні аспекти) [Текст] : автореф. 
дис на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Булгакова Дар'я 
Олександрівна ; Нац. ун-т. "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого". - Х., 2013. - 19 с. 
 
 
К 98550 
   332 
 
    Бурдяк, Олена Вікторівна.  
    Взаємозв'язок економічних  та політичних  чинників у міжнародних відносинах в епоху глобалізації 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку" / Бурдяк Олена Вікторівна ; МОНмолодьспорт, Чернів. нац. 
ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці, 2013. - 20 с. 
 
 
Р 346582 
   327 
 
  Геополітика України : історія і сучасність [Текст] : зб. наук. пр. / Закарпат. держ. ун- т,    Ін-т 
транскордон. співробітництва . - Ужгород : [ЗакДУ]. -  
   Вип. 10,  спец. : Методологія та інструментарій соціологічного аналізу   транскордонного 
співробітництва : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 24-25 січня 2013 р. 
 
  Видання здійснено в рамках виконання навчально-науковим інститутом  євроінтеграційних досліджень  
ЗакДУ науково-дослідницької роботи «Концептуальні та інституціальні засади єврорегіонального 
співробітництва України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів сучасності». 
 
 
Р 346694 
   91 
 
    Глобальні виклики сучасності: суспільно-географічний вимір [Текст] : монографія / [Б. П. Яценко, В. 
К. Кіптенко, В. В. Смаль та ін.] ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 
2012. - 255 с.  

Зі змісту: 
Розділ 1 
   Мегатренди сучасного розвитку світосистеми 
Розділ 2 
   Геоцивілізайійні та світосистемні ефекти сучасності 
Розділ 3 
   Глобальні загрози:суспільно-географічний вимір 
 
 
Р 346645 
   34  
 
    Дей, Марина Олександрівна.  
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    Практикум: міжнародне публічне право [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Дей М. О., 
Бурлак О. В. ; Київ. ун-т права НАН України. - К. : [ПП Фірма "Гранмна"], 2012. - 256 с. 
 
  У навчальному посібнику розглянуто практичні питання розвитку міжнародного права. Основну увагу 
зосереджено на розкритті сутності та системі міжнародного права. У посібнику викладено логічні схеми 
основних положень розвитку міжнародного права, основні категорії та поняття. Значну увагу приділено 
перевірці отриманих знань та навичок за допомогою кросвордів. 
 
 
Б 16008   
   339 
 
    Єдина Європа: погляд у майбутнє [Текст] : монографія / за ред. О. І. Амоші ; Держ. вищ. навч. заклад 
"Нац. гірн. ун-т", Вища банківська школа у Вроцлаві. - Д. : НГУ, 2013. - 286 с. 
 
  Викладено результати наукових досліджень щодо сучасних проблем глобалізації та інтеграційних 
процесів, участі в  них українських та польських підприємств, вирішення екологічних та соціально-
економічних питань, пов’язаних з інтеграційними процесами, підвищенням конкуренції та інтенсифікації  
виробництва. 
 
 
Р 346701 
   327 
 
    Єжеєв, Микола Федорович.  
    Особливості формування сучасної зовнішньої політики Російської Федерації [Текст] : аналітична 
доповідь / М. Ф. Єжеєв, В. В. Орлик, Н. І. Мхитарян ; [за ред. А. З. Гончарука] ; Нац. ін-т стратегічних 
досліджень. - К. : [НІСД] : [Фенікс], 2013. - 72 с. 
 
   В аналітичній доповіді проаналізовано актуальні питання зовнішньої політики України, її взаємовідносини 
із Росією та країнами Співдружності  Незалежних Держав. Показано особливості формування зовнішньої 
політики Російської Федерації при президентові В. Путіні, роль і місце Росії у зовнішньополітичних 
процесах у Центральній Азії, на Південному Кавказі. Наведено думки експертів та вироблено пропозиції  
щодо підвищення ефектив ності зовнішньої політики України на пострадянському просторі. 
 

 
 
 
Р 346515 
   659 
 
    Кирилов, Юрій Євгенович.  
    Бренд країни в глобалізованому світі [Текст] : [розраховано на науковців, 
працівників органів державного управління, викладачів, аспірантів і 
студентів] / Ю. Є. Кирилов ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон : Вид. 
Грінь Д. С., 2013. - 156 с. 
 
Досліджено сутність бренду країни, його роль і значення в розвитку економіки 
країни в умовах глобалізації. Висвітлено особливості формування та 
просування бренду країни в умовах   глобалізації.  
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Р 346726 
   327 
 
    Колесник, Віктор Федорович. 
    Історія міжнародних  відносин (1918-1939) [Текст] : підруч. для студ. вищ. 
навч. закладів / В. Ф. Колесник, В. М. Павленко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса 
Шевченка. - [К.] : ВПЦ Київський ун-т, 2012. - 287 с. 
 
  Розглянуто процес становлення, розвитку та краху Версальсько-
Вашингтонської системи. На основі документів, широкого кола наукової 
літератури висвітлено та проаналізовано найв ажливіші події, що відбувались у 
світі в 1918-1939 рр. 
 
 
 

 
 
Б 16103 
   52 
 
    Ляшенко, Дмитро Олексійович.  
    Наукові основи картографування міжнародних зв'язків України [Текст] 
: монографія / Ляшенко Дмитро Олексійович. - К. : [НТУ] , 2013. - 228 с. 
 
  У монографії розглянуті наукові основи картографічних досліджень 
міжнародних зв’язків як нового, актуального, проблемно-орієнтов аного 
напряму картографії, який характеризується складністю об’єкта моделювання, 
специфічними особливостями теорії, методології та практичного втілення. 
Картографув ання міжнародних зв’язків передбачає цілеспрямоване 
проектування, створення та практичне використання картографічних творів 
для вирішення наукових, освітніх та практичних завдань в царині  

міжнародних відносин, міжнародної торгівлі, міграцій, туризму, культурного обміну. Подано аналіз досвіду 
картографування міжнародних зв’язків. На основі системно-структурного аналізу визначені окремі види 
структур гіперсистеми міжнародних зв’язків. Розроблено теорію та методологію картографічного 
моделювання міжнародних зв’язків на основі використання ГІС-технологій (визначено підходи, принципи,  
форми, шляхи, методи картографічного моделювання міжнародних зв’язків; обґрунтовано тематику і зміст 
карт, об’єктну модель бази геоданих для задач електронно-графічного моделювання та аналізу). 
 
 
К 98858 
   338 
 
    Майорова, Ірина Миколаївна.  
    Інтеграція металургійних  підприємств в міжнародні логістичні ланцюги постачання [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами 
діяльності)" /Майорова Ірина Миколаївна ; МОНмолодьспорт, ДВНЗ "Приазовський держ. техн. ун-т". - 
Маріуполь, 2013. - 36 с. 
 
 
Р 346640 
   34  
 
    Мала енциклопедія міжнародного права [Текст] : [навч. вид.] / [Бошицький Ю. Л., Денисов В. Н., 
Чернецька О. В. та ін.] ; за заг. ред. Ю Л. Бошицького ; НАН України, Київський ун-т права. - К. : Кондор, 
2013. - 440 с. 
 
В енциклопедичному виданні наведені статті, які висвітлюють основні поняття теорії міжнародного права,  
що стосуються його принципів, джерел та галузей, з урахуванням здобутків зарубіжної і вітчизняної 
доктрини міжнародного прав а, аналізу Статуту ООН, міжнародних договорів та нормативно-правових актів  
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України. Особлива увага приділена співвідношенню міжнародного та внутрішньодержавного права,  
механізмам імплементації міжнародного права. Розкрито зміст основних інститутів міжнародного права,  
детально висвітлена міжнародно-правова регламентація території та населення. 
 
 
К 98897 
   34 
 
    Мамедов, Іса Адиль огли.  
    Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері міграції (на прикладі України та 
Азербайджану) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне 
право" / Мамедов Іса Адиль огли ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2013. - 
20 с.  
 
 
К 98908 
   34 
 
    Мануїлова, Катерина Вікторівна.  
    Міжнародна уніфікація норм про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом 
підвищенної небезпеки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивільне право і цивільний процес", "Сімейне право", "Міжнародне приватне право" / Мануїлова Катерина 
Вікторівна ; М-во освіти і нуки України, Міжнар. гуманітарний ун-т. - О., 2013. - 22 с. 
 
 
 
 
Р 346254   
   338 
 
    Маркович, І. Б.  
    Трансформація промисловості в системі глобальних викликів: 
організаційно-мережеві   зміни   та   конкурентно-інноваційні   виміри   
[Текст] :   монографія / І.  Б. Маркович. - Т. : Астон, 2012. - 256 с. - Бібліогр.: с. 
240-255.  
 
  У монографії проаналізовано основні теоретико-методологічні аспекти 
впливу глобалізації на особливості промислового розвитку, розкрито сутність 
та прояви глобалізації світового простору, ідентифіковані основні канали 
поширення глобалізаційних імпульсів в міжнародному масштабі, виявлені 
тенденції розвитку промисловості України та світу, розроблено підхід до 
визначення мікрорівневої адаптованості вітчизняної промисловості до роботи в глобальних умовах на основі  
декомпозиції та агрегування. 
 
 
К 99145 
   37 
 
    Марчук, Алла Володимирівна.  
    Розвиток вищої освіти у Російській Федерації в контексті європейських інтеграційних процесів 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Марчук Алла Володимирівна ; МОНмолодьспорт, Терноп. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. - Т., 
2013. - 21 с. 
 
  
С 20024 
   339 
 
    Міжнородні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / [Фомішин С. В., Рибчук А. В., Єгоров А. О. та 
ін.] ; за ред. С. В. Фомішина. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 416 с. 
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  Матеріал навчального посібника спрямований на активне засвоєння курсу «Міжнародні економічні  
відносини» згідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України з менеджменту. Колективом 
авторів на базі нового статистичного матеріалу викладено сутність, основні тенденції, закономірності та 
особливості функціонування міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації.  
 
 

 
 
 
Р 346718 
   37 
 
    Модернізація змісту вищої природничої і технічної 
освіти в умовах переходу до нанотехнологій [Текст] : [монографія] / [К. 
Корсак, З. Тарутіна, Ю. Корсак та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
вищ. освіти. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 160 с. - (Серія "Модернізація 
вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми"). - Бібліогр.: с. 151-157 (154 
назви). - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 
 
Перша в Україні колективна монографія, присвячена аналізові світової 
освітньо-наукової еволюції початку ХХІ ст. з висвітленням найбільш імовірної 
картини майбутнього, яка детермінуватиме основні риси модернізації вищої 
освіти. Головний акцент зроблено на природничо-математичну складову вищої 

освіти, оскільки порятунок людства станеться тільки в тому разі, якщо воно докладе достатніх зусиль до 
прогресу у виробничих і гуманітарних технологіях. Відкриття цієї книги – виявлення перших ноотехнологій 
(Корсак К. В., 2010 р.) як нешкідливих для біосфери та людини засобів виробництва й обслуговування. 
Доведено, що розпочалося змагання між деструктивними процесами, які полягають у продовженні  
індустріального розвитку й рухові до екологічного колапсу, та конструктивними – створенням,  
застосуванням і поширенням ноотехнологій, що ліквідують потребу в індустріальних засобах виробництва 
та гарантують сталий розвиток у формі ноопрогресу (Корсак Ю. К., 2011 р.). 
   У вступній частині наведено стислий форсайтний прогноз майбутнього, у Розділі 1 викладено головні  
освітньо-філософські принципи позитивної еволюції людства у ХХІ ст. з урахуванням факту поширення  
нанотехнологій і появи серед них ноотехнологій. У Розділі 2 викладено еволюцію вищих рівнів освіти, 
причини множинності моделей університетів і постійного ускладнення всього сектору вищої освіти.  
Наведено деталізовані приклади сучасних систем вищої освіти Японії, США, Німеччини, Китаю та Росії. 
Розділ 3 присвячений науково-дослідницькій складовій сучасних освітньо-наукових комплексів як 
фундаменту успішного розвитку держав ХХІ століття. Належну увагу приділено стану світової науки і  
досліджень в Україні та прогнозам інноваційних подій у цій сфері в першій половині ХХІ століття. 
Акцентовано досвід виконання у 2000–2010 рр. у Європейському Союзі Лісабонського проекту.  
 
 
Р 346625 
   338 
 
    Назарова, Людмила Володимирівна.  
    Формування стратегії зовнішньекономічної діяльності підприємств 
аграрної сфери: практичний і теоретичний аспект [Текст] : [монографія] 
/ Назарова Людмила Володимирівна. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2013. - 
454 с. 
 
  В монографії висвітлено комплекс сучасних теоретичних, методичних і 
практичних положень щодо формування стратегії зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств аграрної сфери на засадах концепції експортних і 
імпортних можливостей, формування інструментарію оцінки, аналізу та 
діагностики процесів в цій сфері. 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
Р 346559 
   339 
 
    Научно-технологическое сотрудничество Украины и  
России: состояние и механизмы развития [Текст] : монография / [Л. И. 
Федулова, И .А. Шовкун, В. К. Хаустов и др.] ; под ред. Л. И. Федуловой ; 
НАН Украины, ГУ "Ин-т экономики и прогнозирования". - К. : [Поліграфічна 
дільниця ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"], 2013. - 328 с. 

 
                                                   Из содержания: 
 
Глава 1 
Условия реализации интеграционних процессов  в научно-технологической 
сфере Украины и России 

Глава 2 
Инновационно-технологическое развитие Украины и России в кризисный (2008-2009гг.) и посткризисный 
период 
Глава 3 
Оценка состояния торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества Украины и России 
 Глава 4 
Производственная кооперация между предприятиями Украины и России 
Глава 5 
Стратегические направления научно-технологического сотрудничества Украины и России 
Глава 6 
Модель проектного инвестиров ания развития международного кластера на инновационной основе 
 

 
Р 346015   
   339 
 
    Новіков, Олександр Євгенович.  
    Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Новіков, І. В. Гончаренко. - Миколаїв : 
МНАУ, 2013. - 222 с. 
 
  У навчальному посібнику розкрито сутність і основи міжнародних економічних відносин, особливості їх 
форм. Важливість вивчення цієї дисципліни набагато зростає з інтенсивним розвитком міжнародних 
економічних процесів. 
 
 
К 98975 
   34 
 
    Петренко, Павло Дмитрович.  
    Банківські гарантії у міжнародному приватному праві [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. юридичних наук : спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне 
приватне право" / Петренко Павло Дмитрович ; Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т приватного 
права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака. - К., 2013. - 20 с. 
 
 
Р 346447 
   005 
 
    Підвищення конкурентного потенціалу та  економічної безпеки промислових  підприємств за умов 
розвитку глобалізаційних   процесів [Текст] : [монографія] / [Нижник В. М., Васильківський Д. М., Подра 
Л. О. та ін.] ; за наук. ред. Нижника В. М. - Хмельницький : [ХНУ], 2013. - 525 с. - Бібліогр. в кінці розд. 
 

Зі змісту: 
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Розділ V. Інноваційне управління ЗЕД підприємства в системі митно-тарифного    
                  регулювання та підвищення експортного потенціалу 
             5.1. Удосконалення митного регулюв ання ЗЕД підприємств на основі  
                    використання досвіду зарубіжних країн 
             5.2. Шляхи активізації ЗЕД в системі митно-тарифного регулюв ання економії  
                    витрат та економічної безпеки підприємств 
             5.3. Розробка заходів зменшення митних податків загального характеру для  
                    машинобудівних підприємств 
             5.4. Реалізація експортного потенціалу підприємства за умов запровадження  
                    інноваційної системи митно-тарифного контролю 
 
 

                   
 
Р 346482 
   334 
 
    Підприємництво і зовнішньоекономічна діяльність: можливості і 
ризики України [Текст] : [монографія] / [Йохна М. А., Стадник В. В., 
Сокирник І. В. та ін.] ; за наук. ред. М. А. Йохни. - Хмельницький : [ХНУ], 
2013. - 347 с. 
 
Наведені результати досліджень з формування теоретичних і методичних 
основ підвищення ефективності ЗЕД підприємств національної економіки,  
розширення їх експертних можливостей та зростання  
конкурентоспроможності на світовому ринку. 
 

Зі змісту: 
 
Розділ 1. Підприємство у глобалізованій економіці: функції, структура та інституційне  
                забезпечення розвитку 
Розділ 2. Організаційно-правові форми підприємництва у зовнішньоекономічній  
                діяльності 
Розділ 3. Регулювання підприємництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
Розділ 4. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств а 
Розділ 5. Фінансове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
Розділ 6.  Зовнішньоекономічні аспекти інноваційної діяльності підприємства: вигоди і  
                 ризики 
          
         
К 98635 
   34 
 
    Савич, Сергій Святославович.  
    Цивільно-правова охорона комерційних позначень за законодавством України та Республіки 
Польща (порівняльно-правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес", "Сімейне право", "Міжнародне прив атне право" 
/ Савич Сергій Святославович ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2013. - 20 с.  

 
 
К 98696 
   339 
 
    Сафарян, Ірена Андріївна.  
    Міжнародні партнерські відносини підприємств країн Європи [Текст] 
: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Сафарян Ірена 
Андріївна ; МОНмолодьспорт, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2013. - 21 с. 
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Р 346396 
      34 
 
    Сергієнко, Валерій Вікторович.  
    Міжнародне економічне право [Текст] : навч. посіб. [для студ. галузей знань "Економіка та 
підприємництво", "Менеджмент і адміністрування"] / Сергієнко В. В., Жирнова К. О. ; Харк. нац. екон. ун-т. 
- Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. - 260 с. 
 
  Наведено загальну характеристику поняття та природи міжнародного економічного права, його загальні та 
спеціальні частини. Розглянуто такі важливі аспекти, як правовий статус держави та міжнародних 
організацій, підгалузі міжнародного економічного права, серед яких міжнародне торговельне право, 
міжнародне митне право, міжнародне валютне право та основні види міжнародного співробітництв а і  
міжнародного сільськогосподарського співробітництва. 
 
 
К 99062 
   32 
 
    Сидорук, Тетяна Віталіївна.  
    Європейська політика сусідства у Східній Європі: концептуально-інституційні основи та реалізація 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми 
міжнародних систем і глобального розвитку" / Сидорук Тетяна Віталіївна ; МОНмолодьспорт, Чернів. нац. 
ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2013. - 36 с.  
 
 
Р 346520 
   339 
 
    Соціально-політичні, економічні та гуманітарні   виміри європейської  інтеграції України [Текст] : 
зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 28-31 травня 2013 року, Україна-Словаччина 2013 / Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, Вінницький торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczym Jana 
Kochanowskiego w Kielcach (Polska) [та ін.]. - [Вінниця] : [Центр підготовки наук. та навч.-метод. видань 
ВТЕІ КНТЕУ], 2013 - . 
   Ч. 1. - [Вінниця], 2013. - 556 с. 
 
  У збірнику наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються пріоритети 
розвитку національної економіки України в сучасних умов ах, інноваційні підходи і технології менеджменту 
вітчизняних підприємств,  перспективи та напрямки трансформації фінансової системи України, уніфікації  
обліково-аналітичних процедур. Досліджуються сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в  
науці, освіті, економіці; проблеми організації товаропостачання з точки зору маркетингу, товарознавства,  
експертизи, технології виробництв а і просування; європейський та світовий досвід організації ресторанного 
та туристичного бізнесу; компетентнісний підхід в освіті: можливості застосув ання в контексті європейської 
інтеграції вищої освіти; регулюв ання суспільних відносин в державах Європи: правові та психологічні  
аспекти. 
 
 

 
 
 
Р 346247 
   33 
 
    Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: 
національний та корпоративний аспекти [Текст] : монографія / [Н. П. 
Мешко, О. М. Сазонець, О. А. Джусов та ін.] ; під. ред. Н. П. Мешко ; 
Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. - Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 472 
с. - Бібліогр. в кінці розд.  
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Зі змісту: 

 
Розділ 1. Методологічні засади дослідження глобалізації та глобального інноваційного  розвитку світової 
економіки 
Розділ 2. Теоретико-методологічні основи формування стратегій високотехнологічного  
розвитку країн світової економіки 
Розділ 3. Міжнародні стратегії управління ресурсами високотехнологічного розвитку 
Розділ 4. Глобальні ознаки розвитку ринків високотехнологічних товарів та послуг 
Розділ 5. Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності міжнародних корпорацій  
в умовах глобалізації 
Розділ 6. Програмно-цільовий підхід щодо реалізації стратегії інноваційного розвитку  
України в умовах глобалізації 

 
 
Б 16011  
   33 
 
    Стратегічні пріоритети [Текст] : [наук.-аналіт. щокварт. зб.] / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - [К.] : 
НІСД. -  
   № 1 (26). - К., 2013. - 192 с. 
 
 
Б 16049 
    33 
 
Стратегічні пріоритети [Текст] : [наук.-аналіт. щокварт. зб.] / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - [К.] : 
НІСД. -  
   № 2 (27). - К., 2013. - 208 с. 
 
    «Стратегічні пріоритети» - науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту 
стратегічних досліджень. 
  У 1 та 2-му збірниках публікуються результати наукових досліджень проблемних питань  суспільно-
політичного, соціально-економічного, гуманітарного розвитку України, зовнішньої політики України,  
регіональних проблем суспільного розвитку та національної безпеки і оборони України. 
 
 
Р 346106   
   33 
 
     
    Сучасні економічні теорії глобальних  систем [Текст] : навч. посіб. / 
Башнянин Г. І., Шевчик Б. М., Сухий О. О., Перепьолкіна О. О. - 2-е вид., 
переробл. і допов. - Л. : Новий Світ-2000, 2013. - 366 с. 
 
   У навчальному посібнику розглядаються сучасні соціально-економічні  
теорії глобалізації, що відображають системність проявів глобалізаційних 
процесів. Висвітлюються: сучасні західні концепції глобалізації; теорії 
глобального економічного розвитку у цивілізаційній структурі сучасного 
світу; антиглобалістські теорії; теорії глобальних трансформацій та 
глобальних проблем людств а. 
 
 
 
Р 346210   
   33 
 
    Тараненко, Ірина Всеволодівна.  
    Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в умовах глобальної економічної   
нестабільності [Текст] : монографія / І. В. Тараненко ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : 
[Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля], 2013. - 504 с.  
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  У монографії викладено теоретико-методологічні засади інноваційної конкуренції та 
конкурентоспроможності на сучасному етапі глобалізації світової економіки. Досліджено диспропорції  
економічного розвитку в умовах посилення економічної нестабільності, розроблено методичний підхід до 
аналізу та оцінки інноваційної конкурентоспроможності з урахуванням цілей і завдань сталого розвитку,  
запропонов ано шляхи стратегічного забезпечення інноваційної конкурентоспроможності країн. 
 
 
Б 16129 
   339 
 
    Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи [Text] : наук. зб. / Волин. нац. ун-т імені Лесі 
Українки, Ін-т Польщі. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012 - . -  
   Т. 1. - . - Луцьк, 2012. - 96 с. 
 
   Науковий збірник складається з двох розділів: 1. Філологія. Статті; 2. Рецензії. 
 
 
 
 
Р 345977  
   339 
 
    Україна: час вибору [Текст] : брошура : версія для обговорення / Центр 
Разумкова, Центр НОМОС і Центр політико-правових реформ. - К. : [б. и.], 
2013. - 40 с. 
 

Зі змісту: 
 
1. ЄС і Митний союз: їх переваги і недоліки 
2. Вибір України між ЄС і Митним союзом: що думають українські громадяни 
3. ЄС і Митний союз у питаннях і відповідях 
 
 

 
 
 
Р 346409 
   37 
 
    Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі 
Європейського освітянського простору [Текст] : [монографія] / М. Ф. 
Дмитриченко, Х. Ш. Бахтіярова, Н. М. Глушенюк [та ін.] ; Нац. транспортний 
ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 276 с. 
 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Фундаменталізація – один із пріоритетних напрямків інноваційного 
розвитку вищої освіти 
Розділ 2. Дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду фундаменталізації 

професійної підготовки 
Розділ 3. Професійна освіта. Педагогічні аспекти підготовки майбутніх спеціалістів інженерної кваліфікації 
Розділ 4. Особливості практичної підготовки кадрів і інженерної кваліфікації із урахуванням їх попередньої  
професійної освіти 
Розділ 5. Процесний і системний принципи управління якістю професійної підготовки інженерних кадрів у 
вищих навчальних закладах. 
 
 
К 97459   
   339 
 
    Черінько, Ігор Павлович.  
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    Політика Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (1997-2010 рр.) [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних 
систем та глобального розвитку" /  Ігор Павлович ; МОНмолодьспорт, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2012. - 
17 с. 
 
  
К 97413   
   327 
 
    Черцова, Оксана Валеріївна.  
    Еволюція демократизаційного впливу США на постбіполярну міжнародну систему [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних 
систем та глобального розвитку" / Черцова Оксана Валеріївна ; МОНмолодьспорт, КНУ імені Т. Шевечнка. - 
К., 2012. - 22 с. 
 
 
К 97372   
   339 
 
    Чех, Мирослава Михайлівна.  
    Внутрішній ринок України в умовах глобалізації світового господарства [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Чех Мирослава Михайлівна ; МОНмолодьспорт, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2012. - 21 с. 
 
 
К 97340   
    34 
 
    Чорнобай, Дмитро Васильович.  
    Відповідальність за правомірну діяльність у міжнародному праві [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Чорнобай Дмитро Васильович ; 
МОНмолодьспорт, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2012. - 20 с. 
 
 
 
К 97738 
   37 
 
    Шовкопляс, Ольга Ігорівна.  
    Інтеграційні процеси в розвитку вищої освіти країн Європейського Союзу (90-і рр. XX – початок 
XXI ст.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка 
та історія педагогіки" / Шовкопляс Ольга Ігорівна ; МОНмолодьспорт, ДЗ "Луган. нац. ун-т імені Тараса 
Шевченка". - Луганськ, 2012. - 20 с. 
 
 
Р 346691 
    34 
 
    Шпакович, Ольга Миколаївна.  
    Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика 
[Текст] : монографія / О. М. Шпакович ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-
т", 2011. - 415 с. 
 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Місце міжнародних організацій у сучасній системі міжнародних відносин 
Розділ 2. Правове регулювання діяльності міжнародних організацій 
Розділ 3. Правові акти міжнародних організацій та основні принципи їх ухвалення 
Розділ 4. Імплементація правових актів міжнародних організацій у внутрішні правопорядки держав-членів 
Розділ 5. Правове регулювання співпраці України з міжнародними організаціями 
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Р 346611 
   91 
 
    Шуканов, Павел Васильевич.  
    Глобальное цивилизационное пространство: научно-методологические основы общественно-
географического исследования [Текст] : монография / П. В. Шуканов ; под науч. ред. К. А. Немца ; Высш. 
учеб. завед. Укоопсоюза "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). - Полтава : ПУЭТ, 2013. - 287 с. 
 
   В монографии раскрыто методологические принципы, научные основы и методику общественно-
географического исследования глобального цивилизационного пространств а. Акцентировано внимание на 
значении цивилизационной парадигмы в процессе формирования глобальной социогеосистемы. На основе 
многоаспектного анализа выделено современные макрорегионы глобального цив илизационного 
пространства. Определено место и основны е направления стратегического развития Украины в условиях 
постиндустриальной трансформации мира. 
 
 
К 99050 
   32 
 
    Шутов, Роман Вікторович.  
    Зовнішні інформаційно-психологічні впливи у процесах реалізації державної   інформаційної 
політики [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.02 "Політичні ін-
ти та процеси" / Шутов Роман Вікторович ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 
2013. - 20 с. 
 
 
К 97821 
   327 
 
    Юрійчук, Євгенія Петрівна.  
    Роль міжнародних  організацій в електоральній і референдній легітимації влади на пострадянському 
просторі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" /Юрійчук Євгенія Петрівна ; МОНмолодьспорт, 
Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 2012. - 40 с. 
 
 
 
Р  346119   
    34 
 
    Яковюк, Іван Васильович.  
    Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз [Текст] : монографія / І. В. Яковюк ; 
Нац. ун-т. "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 760 с. 
 
 
   У монографії комплексно і максимально пов но досліджено історію й сучасний стан інтеграційного 
процесу в Європі.  Проаналізовано концептуальні підходи стосовно пояснення правової природи 
Європейського Союзу, розглянуто проблеми формування інституційного механізму ЄС, особливості  
взаємодії його інститутів між собою та з національними урядами, а також розкрито вплив наднаціонального 
міждержавного об’єднання на реалізацію суверенітету держав-членів, країн-кандидатів та держав-сусідів. 
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Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД. 

 
 

 
Р 346578 
   338 
 
    Панченко, Ю. В.  
    Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму [Текст] : навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В.Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. - 
Херсон : Олді-плюс, 2013. - 342 с. 
 
 У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування  
управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і  
практики менеджменту сучасного господарювання. Матеріал посібника 
доповнює небагатосельні навчальні видання в Україні, де підходи класичного 
менеджменту поєднуються зі специфікою управління внутрішнього та 
міжнародного туризму. 

    Посібник складається зі вступу, основної частини із 20 розділів, додатків списку літературних джерел.  
Основна частина посібника присвячена розгляду специфіки туризму та особливостей його регулювання, 
функцій менеджменту для організації сфери туризму, зовнішнім зв’язкам, управлінню конфліктами в  
туристичній діяльності, використанню методів менеджменту і сучасних інформаційних технологій та 
інноваціям в індустрії туризму, комунікаціям, ефективності туристичної роботи, вимогам до якості роботи 
сучасного менеджера в туризмі. Висвітлено основні питання індустрії туризму з готельно-ресторанного 
менеджменту. 
  
 
 
 
 
 
Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна 
діяльність. Транснаціональні корпорації. Трансфер міжнародних технологій. 
 
 

 
 
Р 346725 
   327 
 
    Інформаційні ресурси державної ідентичності [Текст] : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закладів / [М. М. Рижков, О. Л. Добржанська, Н. П. 
Литвиненко, Ж. О. Панченко] ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : 
ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. - 399 с. - Бібліогр.: с. 394-399.  
 
                                        Зі змісту: 
 
Розділ 1. Національні інформаційні ресурси: зміст, доступ, захист 
                                                   Розділ 2. Концепції ідентичності 
                                                   Розділ 3. Геополітична ідентичність 

                                                   Розділ 4. Конструкт державної ідентичності 
                                                   Розділ 5. Ресурси європейської ідентичності 
                                                   Розділ 6. Пострадянська ідентичність 
                                                   Розділ 7. Ідентичність України 
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Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес. 
Комерція. 
 
Р 346019   
   339 
 
    Македон, Вячеслав Владиславович.  
    Стратегії розвитку ТНК у системі міжнародного бізнесу [Текст] : монографія / В. В. Македон, Ю. В. 
Вдовиченко ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля], 
2013. - 264 с.  
 
   У монографії обґрунтовано теоретико-методичні та практичні підходи щодо формування стратегій 
розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК) в системі міжнародного бізнесу. 
На основі узагальнення та подальшого розвитку базових концепцій транснаціоналізації, глибокого аналізу 
практики транснаціональної діяльності викладено наукові засади особливостей використання ринкових 
стратегій ТНК; організаційно-економічне моделювання процесу створення консолідованих корпоративних 
структур ТНК. 
 
 
 
Р 346172 
   339 
 
    Международные торговые контракты и их  нормативно-
правовое сопровождение [Текст] : справочник / [сост. В. И. Сидоров, В. Н. 
Дмитриев, А. В. Журавлев] ; Харьк. нац. ун-т имени В. Н. Каразина. - Х. : 
[ХНУ им. В. Н. Каразина], 2012. - 588 с. 
 
    В справочнике в систематизированной форме изложены проблемные 
вопросы заключения международных торговых контрактов и порядка их 
надлежащего выполнения. Справочник представляет собой методические 
рекомендации для учасников внешнеэкономических отношений, 
подкрепленных подборкой нормативно-правовых актов, как 
международного характера, так и национального законодательства Украины. 
    Справочник предназначен для практикующих специалистов, занимающихся вопросами заключения  
внешнеторговых сделок и урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих во в нешнеэкономической 
деятельности. 
 
    

 
 
Р 346074  
   339 
 
    Trushenko, Olena M..  
    International trade [Text] : study guide / O. M.Trushenko ; Alfred Nobel 
University, Dnipropetrovs'k. - D. : [s. n.], 2013. - 68 p.  
 
    У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та практичні аспекти 
дисципліни «Міжнародна торгівля». Ілюстративна форма подання змістовної  
частини допомагає ефективному сприянню програмного матеріалу і дозволяє 
студентам робити свої доповнення та коментарі під час лекцій або в процесі  
самостійної роботи. 

 
 
К 97285  
   339 
 
    Ходико, Дмитро Ігорович.  
    Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Ходико 
Дмитро Ігорович ; МОНмолодьспорт, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2012. - 20 с. 
 
 
 
К 97363   
   339 
 
    Чуньбу Ду  
    Мале і середнє підприємництво КНР в структурі міжнародного бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ ЧуньбуДу ; Дніпропетр. ун-т імені А. Нобеля. - Д., 2012. - 19 с.                                                                                                                                                                                             
 
 
Розділ 5. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 
 
 
Р 346163 
   657 
 
     
    The problems of accounting, analysis and financial reporting: experience of 
Ukraine and Poland [Text] : monograph / [Inna Lazaryshynf, Valentina 
Polishchuk, Henryk Ronek et al]; under the general editorship of I. Lazaryshyna, 
Professor, Doctor of Economics ; [National University of Water Management and 
Nature Resources Use. - Rivne : [National University of Water Management and 
Nature Resources Use], 2012. - 284 с. 
 
 
 
 
К 98071  
   339 
 
    Андрусів, Роксолана Романівна.  
    Управління зовнішньою заборгованістю держави в системі фінансової безпеки України [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави (екон. науки)" / 
Андрусів Роксолана Романівна ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К., 2013. - 20 с. 
 
 
К 98095    
   336 
 
    Ануфрієва, Катерина Валеріївна.  
    Формування та регулювання запозичень банків України на зовнішніх фінансових ринках [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ануфрієва 
Катерина Валеріївна ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К., 2013. - 24 с. 
 

 
К 98488 
   339 
 
    Бондар, Євгеній Михайлович.  
    Фінансова безпека банківської діяльності в умовах глобалізації [Текст] 
: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 8.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Бондар Євгеній Михайлович ; 
КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 21 с. 
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Р 346749 
   34  
 
    Виговський, Олександр Ігорович.  
    Інститут цінних паперів у міжнародному  приватному  праві [Текст] : монографія / О. І. Виговський ; 
Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2011. - 448 с. 
 
  Це видання є першим у вітчизняній науці міжнародного приватного права комплексним дослідженням 
правового регулювання транскордонного розміщення та обігу цінних паперів. У ньому розкриваються  
особливості регулюв ання цінних паперів у міжнародному прив атному праві, аналізується механізм  
розв’язання колізійної проблеми відносно цінних паперів, досліджуються проблеми міжнародного обігу 
окремих видів цінних паперів. 
 
 
К 99137 
   339 
 
    Масина, Олександр Петрович.  
    Механізми реструктуризації заборгованості на міжнародних  фінансових  ринках [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" / Масина Олександр Петрович ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. - 
К., 2013. - 19 с. 
 
 
 
Р 346016  
   336 
 
    Міжнародний фондовий ринок [Текст] : навч. посібник-практикум / [О. 
Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор'єв та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 200 с.  
 
  Це видання – практично перший навчальний посібник-практикум, в якому 
на основі чіткої логічної системи пропонується розгляд практичних питань  
міжнародного фондового ринку.  
Наведені у практикумі завдання для самостійного виконання робіт, приклади 
розв’язання задач для кожної теми та комплексних задач, нав едених у 
додатку, забезпечують можливість індивідуальної перевірки знань. 
  Для кращого засвоєння матеріалу в кожному розділі вміщено питання для 
перевірки знань.                                   
 

 
 
 
Р 346564 
   336 
 
    Посткризовий розвиток фондового ринку: світові тенденції і 
національні особливості [Текст] : монографія / [Г. М. Азаренкова, І. В. 
Шкодіна, В. М. Соболєв та ін.] ; НБУ, Ун-т банківської справи. - К. : УБС 
НБУ, 2013. - 278 с. 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Концептуальні засади дослідження фондового ринку як інструменту 
ринкової економіки 
Розділ 2. Вплив фінансово-кредитної кризи на  розвиток світового фондового 
ринку 

Розділ 3. Тенденції розвитку українського фондового ринку 
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Р 346715 
   339 
 
    Рогач, Олександр Ігорович.  
    Міжнародний інвестиційний менеджмент [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Рогач, П. 
В. Дзюба ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2011. - 495 с. - 
Бібліогр.: с. 411-413.  
 
                                                                   Зі  змісту : 
 
Міжнародні портфельні інвестиції як складова світових фінансів  
Світовий фінансовий ринок  
Міжнародні банківські операції  
Міжнародні портфельні інвестиції  
Фінанси транснаціональних корпорацій  
Глобалізація світових фінансів  
Світова фінансова криза 2008 р., як прояв суперечності сучасної глобалізації  
Міжнародні портфельні інвестиції  
Інвестиційний процес і міжнародний інвестиційний менеджмент  
Учасники процесу міжнародного портфельного інвестування  
Індивідуальні інвестори  
Валютний курс і валютні котирування  
Валютний арбітраж  
Ефект Фішера  
Теорія портфеля як основа аналізу міжнародних портфельних інвестицій  
Диверсифікація інвестиційного портфеля  
Теорія ринку капіталів  
Міжнародна модель оцінювання капітальних активів  
Теорія арбітражного ціноутворення  
Міжнародна диверсифікація інвестиційних портфелів  
Проблемні аспекти та перешкоди на шляху міжнародної диверсифікації  
Управління міжнародними портфелями акцій  
Національні та міжнародний ринок акцій  
Формування міжнародних портфелів боргових фінансових інструментів  
Інвестиційні характеристики боргових фінансов их інструментів  
Дюрація облігацій та портфеля облігацій  
Фондові індекси та міжнародне портфельне інвестування  
Оцінювання ефективності міжнародного інвестиційного менеджменту 
 
 
К 99068 
   339 
 
    Сидоренко, Павло Олександрович.  
    Механізм протидії міжнародним тенденціям дестабілізації фондових ринків (біхевіористичний 
підхід) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство 
і міжнародні екон. відносини" / Сидоренко Павло Олександрович ; НАН України, Ін-т світової економіки і 
міжнародних відносин. - К., 2013. - 21 с. 
 

 
 
Р 346146 
   336 
 
    Соколовский, Дмитрий Борисович.  
    Международное налогообложение доходов от капитала экономических 
агентов: концептуальные основы, модели, подходы к реализации [Текст] : 
монография / Д. Б. Соколовский, Е. В. Соколовская ; НАН Украины, Ин-т 
экономики пром-сти. - Донецк : [ИЭП НАНУ], 2013. - 200 с. 
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   Монография посвящена проблеме эффективности налогообложения доходов от капитала. Проведен 
сравнительный анализ разных подходов к оптимизации указанного типа налогообложения, разработана 
экономическая модель и предложена концепция эффективного налогообложения, основанная на 
использовании принципа нейтральности. Рассмотрены рекомендации по реформированию систем 
налогообложения доходов от капитала в институциональных условиях экономики  Украины. 
 
 
Р 346051    
   658 
 
    Трансформація фінансової звітності за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / Левицька С. 
О., Садовська І. Б., Бабіч І. І., Жураковська І. В. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2013. - 412 с. 
 
    Впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності вимагає відповідної підготовки фахівців. Цей 
посібник розроблено з метою допомоги в опанув анні процесом складання фінансової звітності за 
міжнародними стандартами шляхом трансформації. Розкрито основні положення МСБО та МСФ3, наголос 
зроблено на ключових відмінностях звітності.  
 
 
Р 346143 
   657 
 
    Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової 
економіки [Текст] : (колект. моногр.) / за ред. Л. М. Чернелевського ; Нац. 
ун-т харч. технологій, Каф. обліку і аудиту. - К. : НУХТ, 2013. - 215 с.  
 
Запропоновані матеріали монографії дозволяють визначити спрямов аність  
подальшого стратегічного розвитку підприємств АПК та харчової 
промисловості на підставі формування життєвих принципів суб’єктів 
господарювання в умовах входження в ринок і європейську спільноту. 
   Викладені наукові положення, висновки і рекомендації мають достатньо 
високий ступінь обґрунтованості, оскільки ґрунтуються  на опрацюв анні  
питань обліку, аналізу і аудиту, а також на використанні широкого спектру 
загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. 
 
 
К 97798  
   336 
 
    Шинкаренко, Іван Вячеславович.  
    Формування спільної податкової політики країн ЄС [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Шинкаренко Іван 
Вячеславович ; МОНмолодьспорт, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2012. - 21 с. 
 
Посібник містить сім розділів, кожен з яких  має окреме тематичне  і змістове наповнення.  
 
 
К 97828   
   339 
 
    Юрса, Михайло Якович.  
    Використання ресурсів міжнародного фінансового ринку в системі   корпоративного управління 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" / Юрса Михайло Якович ; МОНмолодьспорт, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені 
В. Гетьмана". - К., 2012. - 18 с. 
 


