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Тематична виставка " Міжнародна економіка. 
Європейський Союз і Україна" 

 
(надходження I квартал 2014) 

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

 
Р 346844 
   34  
 
    Білоцький, Сергій Дмитрович.  
    Міжнародно-правове регулювання      миротворчої діяльності [Текст] : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Білоцький ; Київ. нац. ун-т імені 
Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2012. - 287 с.  
 
Висвітлено міжнародно-правові механізми миротворчої діяльності, її 
різновиди, історію створення. Досліджено структуру органів ООН як 
універсальної організації, що здійснює миротворчу діяльність. Розглянуто 
специфічні проблеми миротворчої діяльності регіональних міжнародних 
організацій та багатонаціональних коаліцій держав. Проаналізовано 
національне законодавство України, щодо участі в миротворчих операціях.  

 
 
К 100528 
   339 
 
    Вей Хейши  
    Розвиток міжнародних  економічних  відносинУкраїни з країнами  Південно-Східної Азії [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон.відносини" / Вей Хейши ; МОНмолодьспорт, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 20 с.  
 
 
К 100312 
    31 
 
    Гнатюк, Олег В'ячеславович.  
    Безпековий вимір глобальних стратегій США [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / 
Гнатюк Олег В'ячеславович ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних відносин. - К., 2013. - 18 
с. 
 
 
К 100313 
    31 
 
    Гнатюк, Тетяна Олегівна.  
    Міграційна політика України у її відповідності до практики  Європейського Союзу [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.05 "Етнополітологія та 
етнодержавознав ство" /Гнатюк Тетяна Олегівна ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних 
досліджень імені І. Ф. Кураса. - К., 2013. – 16c.      
 
 
Р 347107 
   332 
 
    Гоблик, Володимир Васильович.  
    Спільні транскордонні регіони України та ЄС: зовнішньоекономічний аспект [Текст] : [монографія] / 
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Гоблик Володимир Васильович ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. - Л. : [Ін-т регіон. досліджень], 
2012. - 305 с. 
 
Узагальнено теоретичні аспекти формування та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних 
регіонах. Досліджено особливості функціонування механізмів активізації зовнішньоекономічних зв’язків у 
межах транскордонних територій України та сусідніх держав-членів ЄС. Виявлено закономірності  
поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництв а у транскордонних регіонах у 
контексті європейської інтеграції України. Запропонов ано напрями удосконалення системи 
зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах, до складу яких входять західні області України. 
 
 
К 99914 
   339 
 
    Горін, Назар Олегович.  
    Вплив міжнародного економічного співробітництва на індустріальні    перетворення в Україні 
(друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Горін Назар Олегович ; ДУ "Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України". - К., 2013. - 19 с.  
 
 
Р 347177 
   656 
 
   Данько, Микола Іванович.  
 Забезпечення конкурентоспроможності національної мережі    міжнародних   
транспортних  коридорів [Текст] : монографія / М. І. Данько, В. Л.Дикань, А. В. Толстова ; Укр. держ. акад. 
залізничного трансп. - Х. : [УкрДАЗТ], 2013. - 188 с. - Бібліогр.: с. 164-183 (178 назв) . 
 
Монографія присвячена пошуку шляхів забезпечення конкурентоспроможності національної мережі  
міжнародних транспортних коридорів в умовах розвитку глобалізаційних   процесів та загострення  
конкуренції на міжнародних ринках транспортних послуг. 
    Проаналізовано досвід країн світу щодо розвитку та розбудов и, міжнародних транспортних коридорів,  
обґрунтовано необхідність залучення зовнішніх вантажопотоків до вітчизняної мережі МТК; удосконалено 
визначення поняття «міжнародні транспортні коридори» як складової глобальної макрологістичної системи;   
визначення поняття конкурентоспроможності національної мережі міжнародних транспортних коридорів;  
запропонов ані фактори,  які формують та забезпечують  конкурентоспроможність вітчизняної мережі МТК; 
уточнено поняття   «транзитоспроможність країни»; запропоновано методичний підхід до оцінки технічної  
складової транзитоспроможністі країни. Обґрунтовано необхідність створення конгломерату як 
організаційної структури, що використовує переваги національної мережі МТК з метою забезпечення  
конкурентоспроможності промислового та транспортних секторів економіки України. 
 
 
К 100619 
   327 
 
    Дворніченко, Дарина Юріївна.  
    Європеїзація внутрішньої та зовнішньої політики  Греції в  контексті європейського інтеграційного 
процесу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Дворніченко Дарина Юріївна ; Нац. ун-т "Одеська 
юридична акад.". - О., 2013. - 18 с.  
 
 
Р 347277 
   327 
 
    Державотворчі процеси в сучасних  міжнародних відносинах  [Текст] : матеріали міжвід. наук.-теорет. 
конф., м. Київ, 29 листоп. 2012 р. / НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - К. : [Ін-т 
світової економіки і міжнар. відносин НАН України], 2012. - 128 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
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Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвячені висвітленню актуальних проблем 
сучасних міжнародних відносин, інтерпретації інституту національної держави як базового елементу 
сучасної системи міжнародних відносин та шляхам історичної еволюції інституту національної держави. 
 
 

 
 
С 20080 
   327 
 
    Дорош, Леся Олексіївна.  
    Вступ до спеціальності "Міжнародні    відносини" [Текст] : навч. посіб. / Л. 
О. Дорош, Ю. Я. Тишкун, Я. Б. Турчин ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. 
: Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 176 с. - Бібліогр.: с. 161-174 (204 назв). 
 
Охоплено широке коло базових понять у сфері  міжнародних відносин. 
Детально висвітлено ключові підходи до розуміння сутності міжнародних 
відносин; основних учасників міжнародних відносин; їхніх цілей, інтересів та 
засобів; природи міжнародних конфліктів та основних напрямів співпраці у 
міжнародних відносинах; основних типів міжнародного порядку та 
особливостей його трансформації в умовах глобалізації; процесів глобалізації  

та глобальних проблем як чинника посилення взаємодії міжнародних акторів тощо. 
 
 
 
Р 347290 
   339 
 
    Екологічні та соціальні наслідки міжнародної 
економічної інтеграції України [Текст] : монографія / [за ред. С. А. 
Лісовського] ; НАН України, Ін-т географії. - К. : Академперіодика, 2012. - 
348 с. 
 
                            Зі змісту: 
 
Розділ 1. Потенційні екологічні і соціальні наслідки міжнародної 
економічної інтеграції України 
Розділ 2. Суспільно-географічне дослідження екологічних і соціальних 
наслідків міжнародної економічної інтеграції України 
Розділ 3. Екологічні та соціальні проблеми, які виникають у процесі 
міжнародної економічної інтеграції 
Розділ 4. Рекомендації щодо розв’язання та упередження екологічних та соціальних проблем, які виникають 
у процесі міжнародної економічної інтеграції України 
 
 
Р 347566 
   339 
 
    Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки [Текст ] : XV Міжнар. наук.-практ. 
конф. молодих вчених і студентів, 12 грудня 2013 р. : тези доп. / Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля, 
Каф. міжнар. економіки та економічної теорії. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля], 2013. - 104 с. 
: рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 

 
Збірник містить тези доповідей учасників XV Міжнар. наук.-практ. конф.  
молодих вчених і студентів. Молоді науковці з України, Росії, Білорусі, 
Польщі та інших країн наводять свої оцінки сучасного процесу глобалізації та 
перспектив світових інтеграційних тенденцій. Досліджуються  
макроекономічні суперечності та шляхи їх вирішення у різних країнах.  
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С 20125 
    628 
 
    Інституціональний розвиток сфери поводження з відходами в Україні: на шляху європейської 
інтеграції [Текст] : Проект Європейського Союзу "Додаткова підтримка Мінприроди у впровадженні 
Секторальної бюджетної підтримки", Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого 
розвитку НАН України" . - К. : [Лазурит-Поліграф], 2013. - 192 с. 
 
Розглянуто теоретико-методологічне підґрунтя та безпекові фактори вирішення проблеми відходів в 
сучасних умовах. Досліджено основні тенденції у генеруванні відходів в Україні і визначено засади 
формування фінансової стратегії сталого управління відходами. 
     Проведено оцінку стану гармонізації національного законодавства у сфері поводження з відходами 
з правовими актами Європейського Союзу. Висвітлено зміст і особливості імплементації базових 
директив ЄС у сфері поводження з відходами – 2008/98/ЄС про відходи, 1999/31/ЄС про захоронення  
відходів, 2006/21/ЄС про відходи видобувної промисловості. При цьому акцентовано увагу на 
термінологічному апараті. Апробовано підходи до оцінки варті сних показників імплементації директив. 
 
 
Р 347551 
   327 
 
    Коцур, Віталій Вікторович.  
    Етнополітичний конфлікт у Придністров'ї у контексті українсько-молдовських міждержавних 
відносин [Текст] : монографія / Коцур В. В. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 272 с. - Бібліогр.: с. 180-
218. 
 
У монографії досліджується динаміка етнополітичного конфлікту в Придністров’ї та перспективи його 
врегулювання у зв’язку з українсько-молдовськими міжнародними відносинами. Висвітлюється  
етнополітична специфіка та сутність конфлікту в Придністров’ї, історичні умови, причини і фактори його 
виникнення, вплив на українсько-молдовські відносини, а також потенціал цих відносин у врегулюванні  
конфлікту.  
 

 
 
Р 346950 
   9                                                                                                                                                                  
     
    Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи і Північної 
Америки [Текст] : навч. посіб. / [М. С. Дорошко, Р. А. Кривонос, В. П. 
Крижанівський, Н. Ф. Сербіна] ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : 
ВПЦ "Київський ун-т", 2012. - 335 с. - Бібліогр.: с. 332-334.   
 
                                          Зі змісту: 
 
Розділ 1. Країни пострадянського простору 
            1.2 Європейські держави СНД (Україна, Російська Федерація, Білорусь, 
Молдова) і держави Балтії (Литва, Латвія, Естонія)  
            1.3 Держави Південного Кавказу: Азербайджан, Вірменія, Грузія  

            1.4 Пострадянські держави Центральної Азії: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан   
Розділ 2. Європа і Північна Америка 
            2.3 Німецькомовні федерації: ФРН, Австрія, Швейцарія  
            2.4 Романомовні держави Західної Європи: Франція, Іспанія, Португалія, Італія  
            2.5 Малі країни: Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Мальта, Ватикан, Андорра, Монако, Ліхтенштейн  
            2.6 Країни Північної Європи: Данія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія  
            2.7 Балкани: Греція, Болгарія, Румунія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Словенія, Боснія і 
Герцеговина, Сербія, Македонія, Косово  
            2.8 Центрально-Східна Європа: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина 
 
 
К 100166 
   339 
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    Ларіна, Ольга Григорівна.  
    Міжнародна конкурентоспроможність регіонів  в глобальних  умовах розвитку [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ларіна 
Ольга Григорівна ; МОНмолодьспорт, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К., 2013. - 20 с. 
 
 
К 100177 
   339 
 
    Латишев, Костянтин Олександрович.  
    Підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції автобудівного підприємства [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами 
екон. діяльності)" / Латишев Костянтин Олександрович ; МОН, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". - Донецьк, 
2013. - 21 с.  
 

 
С 20097 
   001 
 
    Международной ассоциации академий наук - 20 лет [Текст] : [науч. изд.] / 
[авт.-сост.: В. Ф. Мачулин, В. Л. Богданов, А. П. Ульяненко, А. В. Бахонский] ; 
НАН Украины. - К. : Академпериодика, 2013. - 118 с. - Библиогр.: с. 304-306 
(44 назв.). 
 
Научное издание посвящено 20–летию Международной ассоциации академий 
наук (МААН, Ассоциация)–неправительственной   самоуправляющейся  
организации, которая в настоящее время объединяет академии наук всех стран 
СНГ, Вьетнама и Грузии, а также ряд известных в СНГ и мире организаций,  
играющих в ажную роль в развитии и поддержке фундаментальных 
исследований. В книге изложены материалы по истории межакадемического 

сотрудничества в советское время, подробно освещены история образования МААН, результаты ее 
деятельности, приведены фрагменты многих выступлений президента Ассоциации, основные документы  
МААН и другая полезная информация. Издание богато иллюстрировано фотографиями. 
 
 
Р 347130 
   32 
 
    Модернізація політики та управління в Німеччині та Україні у контексті євроінтеграції, Міжнар. 
наук.-практ. конф. (9 ; 2013 ; Ялта).  
    Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції "Модернізація політики та управління в 
Німеччині та Україні у контексті євроінтеграції", 1-6 жовтня 2013 р., м. Ялта [Текст] : [наук. вид.] / 
Всеукр. спілка вчених-економістів, Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ , 2013. - 89 с. - 
(Міжнародний науковий форум "Нова економіка"). - Бібліогр. в кінці ст. 
 
У збірнику надруковані матеріали   IX Міжнародної науково-практичної конференції  
"Модернізація політики та управління в Німеччині та Україні у контексті євроінтеграції", 1-6 жовтня 2013 
р., м. Ялта  в рамках Міжнародного наукового форуму «Нова економіка». 
 
К 100280 
   34 
 
    Одегова, Людмила Юріївна.  
    Цивільно-правове регулювання розрахунків з використанням Інтернет-
банкінгу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : 
спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес"; "Сімейне право"; 
"Міжнародне приватне право" / Одегова Людмила Юріївна ; Нац. 
акад. правових наук України, Н.-д. ін-т приватного прав а і підприємництва. - 
К., 2013. - 20 с.  
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 Р 347467 
    327 
 
    Парахонський, Борис Олександрович.  
    Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України [Текст] : аналіт. 
доп. / [Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова; ред. К. А. Кононенко] ; Нац. ін-т стратегічних 
досліджень. - К. : [НІСД], 2013. - 56 с. - (Серія "Національна безпека" ; випуск 3). 
 
Досліджено процеси змін, що відбуваються в сучасному міжнародному середов ищі безпеки, та визначено 
їхній вплив на національну безпеку України. Розглянуто ідею «жорстких» та «м’яких» загроз безпеці в 
умовах глобалізації. Ідеться про визначення загроз  за ступенем і масштабом їхніх наслідків, а також за 
засобами, які при цьому використовуються, та чинниками, які в них задіяні. У цьому ракурсі докладно 
проаналізовано особливості глобального безпекового середовища і визначено роль новітніх викликів та 
загроз, актуальних для України. 
   Окрему увагу приділено характеристиці  європейського довкілля безпеки та в пливових євроінтеграційних 
процесів на безпеку України. Подано аналіз особливостей безпеки держави в добу глобалізації та 
представлено засоби національного реагування на зовнішні виклики та загрози. 
 
 
К 100403 
   34 
 
    Пастушок, Ганна Ігорівна.  
    Комунітарне право Європейського Союзу: філософсько-правовий вимір [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Пастушок Ганна Ігорівна ; 
МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2013. - 19 с. 
 
 
К 100421 
   339 
 
    Петрашко, Людмила Петрівна.  
    Корпоративна відповідальність в парадигмі глобального управління [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Петрашко Людмила Петрівна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2013. - 39 с. 
 
 
К 100438 
   34 
 
    Плотніков, Олексій Вікторович.  
    Вплив міжнародних  судових органів на фрагментацію міжнародного права [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Плотніков Олексій 
Вікторович ; Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2013. - 16 с. 
 
 
К 100490 
   339 
 
    Поліванцев, Андрій Сергійович.  
    Вплив фіскальної політики на міжнародний торговельно- економічний обмін       [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" /Поліванцев Андрій Сергійович ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2013. - 20 с. 
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Р 347351 
   339 
 
    Полонський, В'ячеслав Григорович.  
    Міжнародна економіка [Текст] : навч. посібник / [уклад.: Полонський В. Г., Чамара І. М.] ; Нац. 
транспортний ун-т, Каф. економіки. - К. : НТУ , 2013. - 156 с. - Бібліогр.: с. 152-155 (51 назв).  
 
У навчальному посібнику викладено комплекс навчально-методичного 
забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни 
«Міжнародна економіка». Розкрито основні проблеми сучасної 
міжнародної економіки з урахуванням надбання світової економічної 
науки. Особлива увага приділена висвітленню питань щодо вступу 
України до Світової організації торгівлі. 
 
 
 
Р 347293 
   339 
 
    Проблеми міжнародних  відносин [Текст] : зб. наук. праць / Київ. 
міжнар. ун-т, Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН 
України. - К. : КиМУ. – 
   Вип. 7. - К., 2013. - 329 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. і дод. тит. арк. укр. та англ. 
 
У збірнику висвітлюються цивілізаційні аспекти глобальних процесів у світі, сучасні тенденції розвитку 
міжнародних відносин: вивчаються проблеми інтеграційних процесів та залучення до них України;  
досліджуються питання  інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізованому світі  
тощо. 
 
 
Р 347205 
   339 
 
    Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України [Текст] : аналітична доповідь / [Тищук Т. А., 
Покришка Д. С., Махортих Д. О., Іванов О. В. ; за ред. Жаліла Я. А.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. 
: [НІСД], 2013. - 48 с. - (Серія "Економіка" ; вип. 4). - Бібліогр.: с. 40-42. 
 
В аналітичній доповіді авторами досліджено основні джерела уразливості економіки України до зовнішніх 
потоків у коротко- та середньостроковій перспективі, проаналізовано тенденції індикаторів зовнішньої 
стійкості економіки України, розглянуто основні зовнішні ризики дестабілізації національної  економіки та 
визначено напрямки підвищення її стійкості. 
 
 
К 100219 
   34 
 
    Рабенко, Сергій Львович.  
    Захист прав суб'єктів господарювання міжнародним комерційним арбітражем     [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Господарське право", "Господарсько-
процесуальне право" / Рабенко Сергій Львович ; МОНмолодьспорт, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - 
К., 2013. - 15 с. 
 
 
К 100195 
   327 
 
    Ратніков, Максим Ігорович.  
    Європейська політика США в контексті політичних трансформацій у ЄС [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку" / Ратніков Максим Ігорович ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. 
відносин. - К., 2013. - 19 с. 
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К 100191 
   327 
 
    Рафальський, Олег Олегович.  
    Правові засади зовнішньополітичної діяльності України у 1917-1921 роках [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права", "Історія 
політичних і правових учень" / Рафальський Олег Олегович ; Ін-т законодавства ВРУ. - К., 2013. - 18 с. 
 
 
К 99973 
   327 
 
    Семенович, Андрій Сергійович.  
    Регіоналізація країн-членів Вишеградської групи у контексті вступу у Європейський Союз [Текст] : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнародних 
систем та глобального розвитку" / Семенович Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. 
нац. ун-т імені Олеся Гончара. - Д., 2013. - 20 с.  
 
 
 
Р 344050 
   339 
 
        Соціально-гуманітарні аспекти співробітництва між Україною та ЄС у контексті Східного 
партнерства і Стратегії "Європа - 2020" [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 
6-7 квітня 2012 р., [м. Донецьк] / Донецька облдержадмін., Донец. держ. ун-т упр., Центр досконалості Жана 
Моне. - Донецьк : [ДонДУУ], 2012. - 321 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 
 

Зі змісту: 
 

Секція 1. Співробітництво між Україною та ЄС у освіті, професійній підготов ці, наукових дослідженнях 
Секція 2. Участь України у формуванні спільного європейського простору свободи, безпеки та правосуддя 
Секція 3. Участь України у реалізації програми Східного партнерства та Стратегії «Європа-2020» 
Секція 4. Культурне співробітництво і міжкультурний діалог України та ЄС 
 
 
 
 
Р 346850 
   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. 2. - [Вінниця], 2013. - 428 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
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 виробництва і просування: європейський і 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. 
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Р 346848                                                                            
    31 
 
    Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції, 
21-22 березня 2013 р. [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю / Укр. академія політ. наук, Запорізька держ. інж. акад. - Запоріжжя : 
ЗДІА, 2013. - 234 с.  
 
Під час конференції були проаналізовані такі теми:   філософія розвитку 
українського суспільств а;   теоретико-методологічні виміри формування  
механізмів становлення цивілізаційного розвитку сучасного соціуму;    
формування механізмів антикризового управління в у мовах євроінтеграції. 
 

 
Р 347099 
   339 
 
    Сущенко, О. А.  
    Зовнішньоекономічна діяльність підприємств  регіону в умовах   глобалізації: управління та 
розвиток [Текст] : монографія / О. А. Сущенко ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ : 
Ноулідж, 2013. - 316 с. - Бібліогр.: с. 295-315 (338 назв.). 
 

Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
регіону 
Розділ 2. Розвиток управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону: особливості і 
тенденції 
Розділ 3. Аналіз специфіки формування та розвитку системи управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємств регіону 
Розділ 4. Методологічні основи формування та реалізації концепції управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємств регіону в умовах глобальних зрушень 
Розділ 5. Стратегія розвитку управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону в умовах 
глобалізації 
 
 
 
Р 347441 
   005 
 
    Східний вектор стратегічного партнерства України в умовах  глобального світу     [Текст] : аналіт. 
доп. / [авт. кол.: Кіктенко В. О., Мавріна О. С., Мусійчук В. А. та ін. ; за ред. Кіктенка В. О.] ; Ін-т 
сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України. - К. : [Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського 
НАН України], 2013. - 184 с. - Бібліогр.: с. 155-176. 
 
Досліджено політичні та регіональні умови здійснення стратегічного партнерства України з країнами Сходу 
(Близький Схід, Центральна Азія, Далекий Схід, Південна та Південно-Східна Азія) як важливої складової  
сучасних міжнародних відносин України. Проаналізовано використання концепту стратегічного партнерства 
в Україні та країнах Сходу, здійснено аналіз сучасного стану, проблем та перспектив двосторонніх відносин 
між Україною та країнами Сходу, дано оцінку та прогноз подальших взаємовідносин з точки зору 
стратегічного партнерства. 
 
 
 
К 100590 
   339 
 
    Тахтарова, Клавдія Анатоліївна.  
    Регулювання ринку праці України в системі міжнародних  трудових комунікацій     [Текст] : автореф. 
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дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 
політика" / Тахтарова Клавдія Анатоліївна ; МОНмолодьспорт, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 20 с. 
 
 
 
Р 347171 
   8 
 
    Токарєва, А. В.  
    Міжкультурна ділова комунікація [Текст] : збірник завдань : навч. посіб. / А. В. Токарєва ; Дніпропетр. 
ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля], 2013. - 140 с. - Бібліогр.: с. 140 (10 назв) 
. 
 
Пропонований навчальний посібник містить завдання, спрямовані на підготовку студентів економічних 
спеціальностей до міжкультурної взаємодії. Поданий матеріал включає вправи, які сприяють розвитку 
когнітивного, процесуального та афективного компонентів міжкультурної компетентності (МК) студентів.  
  
 

 
 Б 16224 
   33 
 
    Трансформація національних моделей економічного розвитку 
в умовах  глобалізації [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 
20-22 листоп. 2013 р.) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Краків. екон. ун-т (Польща), 
Молдав. екон. акад. (Молдова) [та ін.]. - К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2013. - 
533 с.  
 
                                                     Зі змісту: 
 

- Концепції  та  моделі  національного економічного розвитку відкритих 
економік.  –  С. 28-139. 

- Державна регуляторна політика в забезпеченні відтворювальних 
процесів. – С. 140-212. 

- Державно-приватне партнерство у формуванні  конкурентоспроможності національної економіки. – 
С. 213-266.  

- Економічний суверенітет в умовах глобалізації. – С. 267-314. 
- Інформаційно-комунікативна складова розвитку національної економіки – С. 315-344. 
- Розвиток сфери товарного обігу в системі факторів економічного зростання. – С. 345-376. 
- Якість та безпека товарів в умовах глобалізації. – С. 377-398. 
- Інноваційний розвиток підприємств України: джерела, механізми, проблеми та перспективи. – С. 

399-495. 
- Економіка природокористування та глобальні проблеми охорони довкілля. – С. 496-533. 

 
  
 
Р 347345 
   327 
 
    Третько, Віталій Віталійович.  
    Міжнародні відносини. Вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / В. В.Третько. - Хмельницький : [ХНУ], 2013. - 322 с. - 
Бібліогр.: с. 299-319 (305 назв).  
 
Подано актуальні проблеми і пріоритети професійної підготовки фахівців 
міжнародних відносин в умовах світової глобалізації та інтернаціоналізації  
освітньої політики України та особливості професійної підготовки таких 
фахівців у зарубіжних країнах (Великій Британії, США, Німеччині, Канаді). 
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 С 20062 
     327 
 
    Турчин, Ярина Богданівна.  
    Історія міжнародних  відносин (від стародавнього світу до початку XX ст.) 
[Текст] : навч. посіб. / Я. Б.Турчин, Р. Б. Демчишак, Т. І. Плазова ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 140 с. - Бібліогр.: 
с. 134-137 (80 назв) . 
 
Пропонований навчальний посібник є спробою авторського колективу 
зобразити цілісну, комплексну та завершену картину розвитку міжнародних 
відносин, еволюцію зовнішньої політики провідних держав світу в історичній 
послідовності від Стародавнього світу  і до  початку XX ст. Тематику 
лекційних занять подано у логічній послідовності зміни однієї системи 

міжнародних відносин іншою, причинами формув ання та закономірностям функціонування яких надано 
основну увагу. Розкрито доктрини та принципи міжнародної політики під час їх зародження і розвитку. 
 
 
 
Р 346808 
   327 
 
    Україна в європейському безпековому просторі [Текст] : монографія / 
[В. А. Манжола, О. Л. Хилько, С. О. Божко, В. М. Вдовенко ; кер. авт. кол. В. 
А. Манжола ; за заг. ред. В. В. Копійки] ; Київський нац. ун-т імені Тараса 
Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2012. - 320 с. - Бібліогр.: с. 299-319. 
 
     Розглянуто особливості функціонування зовнішньої, безпекової та 
оборонної політики Європейського Союзу в історичному, інституційному, 
стратегічному, функціональному та практичному вимірах з метою 
досягнення кращого розуміння використання Україною механізмів та 
інструментів ЄС і можливостей їх залучення. Подано рекомендації щодо 
стратегії інтеграції України в європейський безпековий простір. 
 
 
 
Р 347305 
   339 
 
    Україна в системі світових  економічних процесів [Текст] : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 
вчених, асп. і студ., 27-28 верес. 2013 р. / Міжнар. Слов'ян. ун-т. Харків, Каф. міжнар. екон. відносин 
Міжнар. Слов'ян. ун-ту, Каф. світової економіки Бєлгород. держ ун-ту . - Х. : [МСУ], 2013. - 116 с. 
 
Представлено матеріали V міжнародної науково-практичної конференції  «Україна в системі світових 
економічних процесів», яку було організовано кафедрою міжнародних економічних відносин 
Міжнародного Слов’янського університету, кафедрою світової економіки Белгородського державного 
університету. Тези доповідей відтворено з  авторських оригіналів і подано за теоретичними результатами 
наукових досліджень, які виконані викладачами вищої школи, аспірантами, студентами, фахівцями різних 
організацій. 
 
 
 
Р 347136 
   339 
 
    Україна в умовах європейської інтеграції та глобалізації світу [Текст] : монографія / [Зажигаєв Б. В., 
Чумаченко О. А., Рожкова Т. С. та ін. ; за ред. О. А. Чумаченко] ; Київ. міжнар. ун-т, НДІ глобалізаціїї та 
європейської інтеграції. - [К.] : КиМУ, 2013. - 433 с. - Бібліогр.: с. 429-432 (27 назв). 
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Монографія виконана колективом провідних науковців Київського міжнародного університету і посвячена 
висвітленню окремих питань щодо місця України в загальноєвропейських та глобальних процесах на 
сучасному етапі розвитку. Окремо розглядаються й перспективи інтеграції України до Європейського 
Союзу, відповідність Копенгагенським критеріям ЄС, участь в Східному партнерстві ЄС, питання адаптації  
законодавства України до права ЄС тощо. 
 
 
 
Р 346835 
   327 
 
    Федорова, Катерина Олегівна.  
    Національні інтереси Іспанії [Текст] = Intereses nacionales de Espana : монографія / К. О. Федорова ; Ін-т 
світової економіки і міжнар. відносин НАН України. - К. : ЛАТ&К, 2013. - 192 с. - Бібліогр.: с. 179-184 (73 
назв). 
 
Монографія присвячена комплексному, системному аналізу національних інтересів Іспанії та особливостей 
їх реалізації у зовнішньоекономічному і внутрішньополітичному вимірах. Всебічно розкрито вплив  
євроінтеграційних процесів на сучасний розвиток іспанських національних інтересів. Книга  розрахована як  
на спеціалістів міжнародників, політологів, істориків та дипломатів, так і на широке коло читачів.                                 
 
 
Б 16213 
   339 
 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 
    Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : [зб. наук. пр.]. - Х. : 
[Вид. ХНУ імені В. Н. Каразіна]. 
   № 1042. - Х., 2013. - 164 с. - (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). - 
Бібліогр. в кінці ст.  
 
Вісник присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства і  
туризму. Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні  
моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. 
Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права. Відображено питання теорії і практики 
країнознавства та туризму. 
 

 
 
Р 347037 
   339 
 
    Шульга, Марина Андріївна.  
    Політичні аспекти євроінтеграції [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закл. / М. А. Шульга ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : 
ВПЦ "Київський ун-т", 2011. - 287 с.  
 
Висвітлено політичні аспекти євроінтеграції, як їх осмислюють сучасні  
європейські науковці. Матеріал викладено таким чином, щоб якомога повніше 
ознайомити студентів з особливостями концептуалізації політичних аспектів  
європейської інтеграції та пов’язаних із ними проблем, що існують у царині  
сучасної європейської політичної думки. 
 

 
 
             
К 100051 
   329 
 
    Яковлєва, Ірина Вікторівна.  
    Стратегічні напрями зовнішньої політики Республіки Польща в умовах  демократичного транзиту 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми 
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міжнародних систем та глобального розвитку" / Яковлєва Ірина Вікторівна ; Нац. ун-т "Одеська юридична 
акад.". - О., 2013. - 18 с. 
 
 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД. 
 
Р 347533 
   37 
     
    Sustainable Management: proceeding teaching modules, methods and research [Текст] : [науч. изд.] / 
[структурная ред.: А. Бурмистров, В. А. Подсолонко] ; CPEA - 2010/10117, Norwegian-Ukrainian Education 
and Research Cooperation in the field of Sustainable Management. - Bodo - Norway ; Simferopol - Ukraine : DIP, 
2012. - 748 с. 
 
 У збірнику містяться матеріали   2011-2012 рр., міжнародного проекту CPEA-2010/10117 «Норвезько-
української співпраці у сфері освіти та досліджень в галузі сталого менеджменту», фінансованого 
Міністерством закордонних справ Норвегії. 
Автори спираються на результати власних досліджень, виконаних з проблеми сталого розвитку економіки 
як в попередні роки, так і у ході виконання Проекту. Окремі з цих матеріалів опубліковані раніше і пройшли 
апробацію на різних науково-практичних конференціях. 
 
 
Р 347890 
   33 
 
    Інновації у маркетингу і менеджменті [Текст] : монографія / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : 
Друкарський дім "Папірус", 2013. - 616 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.  
 

Зі змісту: 
 
       Частина ІІІ. Галузеві особливості інноваційного менеджменту і маркетингу 
 
 

 
 
Р 347164 
   005 
 
    Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи, наук.-практ. конф. 
(3 ; 2013 ; Умань).  
    Матеріали III науково-практичної конференції, присвяченої 35 річниці 
створення кафедри менеджменту організацій "Менеджмент XXI століття: 
проблеми і перспективи" [Текст] : колективна моногр. / Мінагрополітики, 
Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань : Сочінський, 2013. - 360 с. - 
Бібліогр. в кінці ст. 

Зі змісту: 
 
   Пітель Н. Я.  Сучасний стан і суперечності зовнішньої торгівлі України в 
умовах глобалізації. – С.176-179. 
   Альошкіна Л. П.  Напрями вдосконалення конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств на світовому ринку. – С.180-182. 
   Климик  Г. В. Кластери як інструмент підвищення конкурентоспроможності у туристичному бізнесі 
Черкаської області. – С. 188-190. 
   Нещадим Л. М., Андрущенко В.О.  Формування стратегій маркетингового позиціювання в умовах 
зовнішньоекономічної діяльності  у ВАТ «Бриг» Миколаївської області. – С.199-201. 
   Альошкіна Л. П., Гуляр О. В. Напрями нарощення експортного потенціалу машинобудівних підприємств. 
– С. 213-215. 
   Альошкіна Л. П., Ковальчук О.С. Особливості формування конкурентних перев аг між підприємствами при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. – С. 227-229.  
   Пітель Н. Я., Ратушна В. В. Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю та особливості його 
дії на підприємстві – С. 269-274.  
   Та ін. 
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Р 347464 
   658 
 
    Новітні маркетингові технології: методи та інструментарій [Текст] : монографія / [Максимова Т. С., 
Кендюхов О. В., Шумейко В. М. та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ : [Вид-во 
СНУ ім. В. Даля], 2013. - 336 с. - Бібліогр.: с. 326-331 (69 назв.).  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Аналітичне забезпечення дослідження стану регіональних ринків 
   Розділ 2. Сучасні підходи щодо управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах 
глобалізації економіки 
   Розділ 3. Ринково-орієнтовані інструменти управління маркетинговими каналами підприємства 
   Розділ 4. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах сучасного ринку: методи та 
інструментарій 
   Розділ 5. Методичні аспекти управління потоковими процесами підприємства на принципах логістики 
   Розділ 6. Розвиток маркетингу послуг в умовах постіндустріальної трансформації економіки 
 
 
К 100286 
   339 
 
    Оксентюк, Роман Андрійович.  
    Особливості формування стратегії Інтернет-маркетингу машинобудівних      підприємств [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами 
екон. діяльн.)" / Оксентюк Роман Андрійович ; Терноп. нац. техн. ун-т імені І. Пулюя. - Т., 2013. - 21 с. 
 
 
 

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

 
 

 
Р 346977 
   31 
 
    Боднар, Ірина Романівна.  
    Сучасні реалії інформаційного суспільства: проблеми становлення та 
перспективи розвитку [Текст] : монографія / І. Р. Боднар ; Укоопспілка, 
Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. - 320 с. - 
Бібліогр.: с. 289-303.  
 
У монографії досліджуються сучасні парадигми інформаційного суспільства.  
Висвітлюються проблеми глобалізації інформаційного простору. Особлив а 
увага приділена аналізу інформаційного розвитку промислово розвинених 
країн та країн, що розвиваються. Аналізується розвиток системи масової  
інформації та комунікації в Україні. Розглядаються концепції інформаційної  

політики України. Висвітлені основні напрями процесу інформатизації в Україні. Проаналізовані проблеми 
розвитку процесів інформатизації в країнах, що розвиваються, та запропоновані перспективи розв итку 
процесів інформатизації  в Україні. Визначено пріоритетні напрями державної політики у сфері  
інформаційної безпеки. 
 
 
К 100492 
   327 
 
    Виговська, Ольга Сергіївна.  
    Зовнішньополітичні аспекти національної безпекиУкраїни в інформаційній сфері  [Текст] : автореф. 
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дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних 
систем та глобального розвитку" / Виговська Ольга Сергіївна ; МОНмолодьспорт, КНУ імені Т. Шевченка. - 
К., 2013. - 18 с. 
 
 
 
 
С 20114 
   621.39 
 
    Довгий, С. О.  
    Сучасні телекомунікації. Мережі, технології, безпека, економіка, 
регулювання [Текст] : [монографія] / Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв 
К. Д. ; за заг. ред. Довгого С. О. ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і 
глобального інформ. простору, Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - 2-
ге вид., допов. - К. : Азимут-Україна, 2013. - 608 с. - Бібліогр. в кінці розділів. 
 
 

Зі змісту: 
 
   1.  Мережі, технології, служби та послуги 
   2.  Загальна теорія телекомунікацій 
   3.  Основи телекомунікаційних технологій 
   4.  Архітектура та технології побудови сучасних телекомунікаційних мереж 
   5.  Устаткування сучасних телекомунікаційних мереж 
   6.  Мережа Інтернет. Технології та перспективні послуги 
   7.  Системи мовлення 
   8.  Безпека телекомунікаційних мереж 
   9.  Структура та принципи організації телекомунікаційного ринку 
   10.  Сучасні підходи до управління телекомунікаційними компаніями 
   11.  Перспектив и розвитку телекомунікаційних технологій 
 

 
 
 
Р 344433 
   339 
 
    Технологічна модернізація в європейській економіці  [Текст] : 
монографія / О. С. Бурміч, О. Д. Лук'яненко, Є. Г. Панченко, В. І. Чужиков ; за 
наук. ред. В. І. Чужикова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т імені 
Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 266 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 229-
256. 
 

Зі змісту: 
 

               Розділ 1. Сучасна природа і вияви міжнародного лідерства в 
технологічній сфері 

1.1 Суб’єктна диспозиція міжнародного технологічного лідерства 
1.2 Інтернаціональний характер реалізації лідерських амбіцій 
1.3 Технологічна компонента стійкого лідерства в глобальній та в європейській економічних системах 

                 Розділ 2. Передумови та динаміка світового технологічного прогресу 
                 2.1 Еволюція технологічного базису економічного розвитку 
                 2.2 Корпоративний потенціал технологічного лідерства 
                 2.3 Технологічний контекст національного лідерств а 
                Розділ 3. Технологічна локалізація європейської економіки 
                3.1 Технологічна складова регіональних циклів 
                3.2 Модернізація європейської регіональної моделі 
                3.3 Європейська модель технологічного розвитку регіонів 
                Розділ 4. Кластерна політика ЄС 
                4.1. Інноваційна сутність кластерів 
                4.2. Секторальна диференціація кластерних систем 
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                4.3. Інституалізація розвитку кластерів 
               Розділ 5. Розвиток України в період глобальних технологічних зрушень 
                5.1. Оцінка технологічного рівня української економіки 
                5.2. Цільова сегментація технологічних ніш 
                5.3. Інституціональні засоби забезпечення регіонального технологічного   

        лідерства 
 
 
 
 Р 346806 
   33 
 
    Украина-Россия-Сколково. Единое инновационное пространство 
[Текст] : материалы междунар. конф., 22-23 мая 2013 года, Украина, Киев / 
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
(Фонд "Сколково"), НАН Украины, Гос. агентство по вопросам науки, 
инноваций и информатизацииУкраины [и др.]. - К. : [ИПЦ "Киевский ун-
т"], 2013. - 160 с. - Библиогр. в конце ст. 
 

Из содержания: 
 
   Кластер биологических и медицинских технологий 
   Кластер ядерных технологий 
   Кластер информационных технологий 
   Кластер космических технологий и телекоммуникаций 
   Кластер энергоэффективных технологий 

 
 

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

 
 

Р 346951 
   338 
 
    Заблоцька, Рита Олександрівна.  
    Кон’юнктура світового ринку послуг [Текст] : навч. посіб. / Р. О. 
Заблоцька ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ 
"Київський ун-т", 2011. - 303 с. - Бібліогр.: с. 197. 
 
                                                      Зі змісту:  
 
Розділ 1. Методологічні основи дослідження кон’юнктури 
світового ринку послуг в умовах глобалізації  
1.2. Діалектика розвитку послуг у національних і міжнародних економічних 
системах  

1.3. Типологія міжнародної торгівлі послугами на сучасному етапі  
1.4. Вплив глобалізації на динаміку і структуру світової торгівлі послугами  
Розділ 2. Міжнародний ринок туристичних послуг  
   2.2. Класифікація туристичних послуг у міжнародній торгівлі  
   2.3 Фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг  
   2.5  Прогнози і перспективи розвитку міжнародного ринку туристичних послуг 
Розділ 3. Світовий ринок транспортних послуг  
   3.1 Основні характеристики та класифікація транспортних систем 
   3.2 Загальна характеристика основних видів транспортних послуг 
Розділ 4. Міжнародна торгівля фінансовими послугами 
   4.1 Сутність і особлива природа фінансових послуг  
   4.4 Тенденції розвитку кон’юнктури світового ринку банківських послуг 
Розділ 5. Страхові послуги на світовому ринку 
   5.2 Види міжнародних страхових організацій  
   5.4 Найбільші ринкові страхові асоціації  
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   5.5 Географічний розподіл міжнародної торгівлі страховими послугами  
   5.6 Перестрахування як вид страхових послуг на світовому ринку 
Розділ 6. Світовий ринок консалтингових послуг 
    6.1 Сутність і  класифікація консалтингових послуг 
    6.2 Головні суб’єкти світового ринку консалтингових послуг 
    6.3 Основні засоби постачання консалтингових послуг на світовому ринку 
Розділ 7. Лізингові послуги на світовому ринку  
   7.4 Види і форми лізингових операцій  
   7.5 Лізингові платежі, їх види і способи розрахунку 
Розділ 8. Міжнародний ринок інжинірингових послуг. Реінжиніринг 
   8.2 Сутність і значення міжнародного обміну інженерно-технічними послугами  
   8.4 Прогнози розвитку світового ринку інжинірингових послуг 
Розділ 9. Світовий ринок телекомунікаційних послуг  
   9.1 Загальна характеристика ринку IT-послуг 
 
 
  
Р 347447 
   336 
 
    Організація біржової діяльності [Текст] : навч. посіб. / [О. Є. Кузьмін, О. 
В. Юринець, А. В. Дубодєлова, І. Я. Кулиняк] ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 240 с. 
 
Розглянуто сутність біржової торгівлі та її еволюцію. Висвітлено роль та 
функції бірж у ринковій економіці, охарактеризов ано особливості  
функціонування українських фондових бірж та відомих бірж світу. 
Наведено класифікацію видів бірж. Описано основні ознаки біржових 
товарів. Ґрунтовно висвітлено роль учасників біржової торгівлі у 
торговельно-посередницькій діяльності. Описано концепцію біржового котирування та встановлення ціни 
на аукціоні. Розглянуто питання організування та технології проведення біржових торгів, порядку укладання  
угод на товарній, валютній та фондовій біржах.   
 
К 100388 
   34 
 
    Панфілова, Ольга Євгенівна.  
    Адміністративно-правові основи застосування захисних заходів у зовнішній    торгівлі [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. 
право"; "Інформ. право" / Панфілова Ольга Євгенівна ; Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2013. - 21 
с. 
 

Розділ 5. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 
 
 
Р 346910 
   339 
 
    Вергун, Володимир Антонович.  
    Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх  інституції в 
міжнародному бізнесі [Текст] : навч. посіб. [для студентів й аспірантів, що 
вивчають сучасну світову економіку, та викладачів екон. ф-тів] / В. 
А. Вергун, О. І. Ступницький ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - 
[К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2012. - 415 с. - (Серія "Міжнародний бізнес"). - 
Бібліогр.: с. 412-415. 
 

Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретичні основи функціонування офшорного бізнесу в умовах 

глобалізації 
Розділ 2. Особливості використання офшорних компаній у фінансових і торговельно-інвестиційних 
операціях 
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Розділ 3. Державне і міждержавне регулювання сучасного офшорного бізнесу 
Розділ 4. Функціонування сучасних офшорних зон і територій у різних сегментах світового господарств а 
Розділ 5. Вплив офшорного бізнесу на розвиток  економіки України 
 
 
Р 347360 
   657 
 
    Концепція незалежності: зовнішній і внутрішній аудит [Текст] : монографія / [І. К. Дрозд, Н. С. 
Шалімова, О. А. Магопець, та ін.] ; за ред. І. К. Дрозд. - К. : ТОВ "Видавництво "Сова", 2012. - 240 с. - 
Бібліогр. в кінці розд.  
 
У монографії подано результати дослідження, де висвітлені концепції незалежності як основного принципу 
у внутрішньому та зовнішньому аудиті. Охарактеризов ано міжнародні стандарти та норми реалізації  
незалежності під час здійснення  послуг  в аудиті. Розглянуто особливості досягнення незалежності під час 
організації внутрішнього аудиту в секторі державного управління, в органах Пенсійного фонду України та у 
комерційних банках. 
 
 
 
Р 347249 
   334 
 
    Пожар, Артем Анатолійович.  
    Кредитно-кооперативний сектор економіки європейських  країн [Текст] : 
монографія / А. А. Пожар ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і 
торгівлі" (ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 269 с. - Бібліогр.: с. 244-269.  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Кредитно-кооперативний сектор в країнах Західної Європи 
   Розділ 2. Розвиток кредитної кооперації в країнах Північної Європи 
   Розділ 3. Кооперативні кредитно-фінансові установи в країнах Південної 
Європи 
   Розділ 4. Стан сектору кооперативного кредитування в країнах Східної Європи 
   Розділ 5. Становлення кредитної кооперації в окремих країнах СНД 
 
 
Р 347215 
   31 
 
    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. пр. / [відп. ред. В. С. 
Кравців] ; НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Л. : [Вид. Ін-т регіональних досліджень 
НАН України ]. -   
   Вип. 1 (99) : Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. - Л., 2013. - 599 с. - Бібліогр. 
в кінці ст. 

Зі змісту: 
 

   Розділ 1. Теоретичні засади і макроекономічні аспекти аналізу фінансових процесів в умовах глобалізації 
та євроінтеграції 
   Розділ 2. Сучасні проблеми і пріоритети розвитку банківської системи України 
   Розділ 3. Проблеми соціально-економічного розвитку України 

 
 
Р 347323 
   339 
 
    Співак, Інна Віталіївна.  
    Глобальна монетарна економіка та геополітичні 
інтереси держав: валютні механізми [Текст] : монографія / І. В. Співак ; 
НАН України, Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ), Ін-т 
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міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. - К. : УБС НБУ, 2013. - 395 с. - Бібліогр.: с. 340-
371 (532 назв).  
 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Концептуальні засади формування геополітичних інтересів держав 
Розділ 2. Глобальна монетарна економіка: від геоекономіки до валютного регулюв ання 
Розділ 3. Фінансова криза – індикатор ефективності дій захисту інтересів 
Розділ 4. Захисні валютні механізми відстоювання інтересів 
Розділ 5. Валютний вектор забезпечення геополітичних інтересів держави в контексті глобальної 
монетарної економіки 
Додаток А. Класифікація цивілізацій за А.Тойнбі 
Додаток Б. Зміна політичної карти світу в XVII- XVIII століттях 
Додаток В. Рейтинг країн та територій за розміром валового внутрішнього продукту 
Додаток Г. Сучасна політична карта світу 
Додаток Д. Рейтинг України за ключовими міжнародними індексами 
Додаток Е. Карта соціальних мереж світу 
Додаток Ж. Демпфірування 
Додаток З. Валютний зовнішній борг 
Додаток И. Валовий внутрішній продукт 
Додаток К. Приклади атракторів 
Додаток Л. Короткостроковий зовнішній борг України за залишковим терміном погашення 
 
 
К 100578 
   339 
 
    Тарасова, Олена Володимирівна.  
    Розвиток міжнародної банківської діяльності в умовах циклічності світового господарства [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Тарасова Олена Володимирівна ; МОН, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2013. - 20 с. 
  
 
К 100024 
   332 
 
    Ягольницький, Олександр Андрійович.  
    Формування фінансових кластерних ініціативтранскордонного співробітництва єврорегіонів [Текст] 
: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка" / Ягольницький Олександр Андрійович; НАН України, Н.-д. центр індустріальних 
проблем розвитку. - Х., 2013. - 20 с.  
 


