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

 
Р 348318 
   339 
 
    Covergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases [Text] : monograph / State higher 
educational establishment, Kyiv national economic University, named aft er Vadym Hetman ; scientifie editors: 
Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michal Gabriel Wozniak. - KYIV : KNEU, 2013. - 687 с. 
 
У спільній українсько-польській монографії розглядаються різні аспекти двосторонніх відносин. Виявлені 
важливі риси конвергенції соціально-економічних систем у контексті розвитку глобалізаційних та 
євроінтеграційних процесів, а також подальшої трансформації країн Центральної та Східної Європи.  
Виокремлено характерні риси еволюції господарських моделей Польщі та України. Розкрито особливості  
застосування механізмів та інструментів конвергенції національних економік двох країн. Дослідницький 
інтерес авторів монографії сконцентровано на диверсифікації двосторонніх економічних відносин та 
підпорядковано фундаментальній меті –коінтеграції України та ЄС і можливого використання польського 
досвіду щодо системної трансформації вітчизняної соціально-економічної моделі. 
 
 
Р 348552 
   339 
 
    Dergachova, V. V.  
    Globalization Under Conditions of Cycical Development of Economy and Society [Текст] : монографія / V. 
Dergachova, A. Zgurovsky. - К. ; Черкаси : [Видавець Чабаненко Ю. А.], 2014. - 378 с. 
 
Розкрито теоретичні засади глобалізації в умовах циклічності світогосподарського розвитку. Проведено 
аналіз методологічних основ циклічності розвитку світового господарства; аналіз докризового стану світової  
економіки в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів та впливу світової економічної кризи на 
динаміку процесів глобалізації. Визначено науково-методичні підходи до кількісного аналізу процесів  
глобалізації з урахуванням міжнародних співставлень та напрями розвитку геоекономічної та геополітичної  
орієнтації України на міжнародній арені. 
 
 
Б 16471 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних  відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 
Ін-т міжнар. відносин. - К. : [Ін-т міжнар. відносин КНУ ім. Т. Шевченка]. 
   Вип. 115, ч. 1. - К., 2013. - 253 с. 
 

Зі змісту: 
 
   Будкин В. С. Национальная конкурентоспособность стран СНГ на мировых рынках. – С.14-17. 
   Власов В. І., Кривенко Н. В., Кваша К. С., Ткач Г. В. Стан, тенденції і географія експорту продукції АПК. – 
С.18-25. 
   Андрійчук В. Г. Причини і наслідки втрат та дилема евентуальності ревіталізації імперативного виконання 
суб’єктами зовнішньої торгівлі норм і принципів СОТ. – С. 26-33. 
   Мазуренко В. П., Гойнік Ю. В.  Методологія аналізу привабливості зарубіжних ринків в умовах асиметрії 
інформації. – С. 68-74. 
   Поліщук Л. С. Глобальні виклики та посилення економічного управління в ЄС. – С. 83-88. 
   Голіонко Н. Г. Світові тенденції електронної комерції у фармацев тичній галузі. – С.146-150. 
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   Сібекіна А. Ю. Проблеми висвітлення основних параметрів та переваг майбутньої угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. – С. 151-157. 
   Фліссак К. А. Економічна дипломатія у сфері енергопостачання та енергетичної безпеки. – С. 100-107. 
   Та ін. 
 
 
Б 16471 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних  відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 
Ін-т міжнар. відносин. - К. : [Ін-т міжнар. відносин КНУ ім. Т. Шевченка]. 
   Вип. 115, ч. 2. - К., 2013. - 228 с. 

Зі змісту: 
 

   Муравйов В. І. Правові засади асоціації України з Європейським Союзом. – С. 3-16. 
   Микієвич М. М., Яворська І. М. Правотлумачна діяльність Суду Європейського Союзу. –С. 17-22. 
   Шпакович О. М. Інституційний механізм в рамках угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. – 
С. 23-28. 
   Білас І. Г. Міжнародно-правові аспекти європейської інтеграції України: історичний досвід та реалії 
сьогодення. – С. 29-35. 
   Березовська І. А. Зона вільної торгівлі як складова Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. 
– С. 36-43. 
   Брацук І. З. Роль конституційних судів в імплементації права ЄС у національних правопорядках: на 
прикладі нових держав-членів ЄС. – С. 44-50. 
   Влялько І. В. Особливості гармонізації законодавств а України із законодавством Євросоюзу в сфері 
державних закупівель. – С. 51-56. 
   Головко-Гавришева О. І. Компетенція міжнародних міжурядових організацій і суверенітет у сучасному 
міжнародному праві. –  С. 57-65. 
   Гончарук О. В. Передумови виникнення та перспективи розвитку європейського кримінального прав а.  – 
С. 66-70. 
   Дунас О. І. Особливості правосуб’єктності Європейського центрального банку. – С. 71-76. 
   Камінська Н. В. Сутність європейської системи місцевого і регіонального самоврядування. – С. 77-85. 
   Костюченко Я. М. Принцип політичної асоціації та економічної інтеграції у двосторонніх відносинах 
України з Європейським Союзом. –  С. 86-90. 
   Кресін О. В. Проблеми порівняльного правознавства у працях Валтазара Богішича. – С. 91-97. 
   Кукіна З. О. Основні аспекти міжнародно-правового регулювання захисту персональних даних. – С. 98-
104. 
   Лисенко О. М. Реформування виборчого законодавства України як умова підписання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС. – С. 105-110. 
   Мотиль В. І. Актуальні аспекти укладання Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної 
торгівлі між Україною та  Європейським Союзом. –  С. 120-125. 
   Павленко А. В. Правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в сфері протидії 
тероризму. – С. 197-202. 
 
 
Б 16470 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних  відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 
Ін-т міжнар. відносин. - К. : [Ін-т міжнар. відносин КНУ ім. Т. Шевченка]. 
   Вип. 116, ч. 1. - К., 2013. - 218 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 

Збірник складається з двох частин: 
 
   -  Політичні проблеми міжнародних відносин  
   -  Сучасна система міжнародного права 
  Розраховано на викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів. 
 
 
Б 16472 
   339 
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    Актуальні проблеми міжнародних  відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 
Ін-т міжнар. відносин. - К. : [Ін-т міжнар. відносин КНУ ім. Т. Шевченка].  
   Вип. 116, ч. 2. - К., 2013. - 131 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
У збірнику представлені публікації науково-практичної конференції «Економічні механізми ЄврАзЕС», яка 
була проведена 29 листопада 2013 р. в Інституті міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин 
і кафедрою міжнародних фінансів за підтримки корпорації «Науковий парк Київський університет імені  
Тараса Шевченка». 
 
 
Б 16473 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних  відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 
Ін-т міжнар. відносин. - К. : [Ін-т міжнар. відносин КНУ ім. Т. Шевченка].  
   Вип. 117, ч. 1. - К., 2013. - 157 с. 
 
У збірнику представлені публікації Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські механізми 
захисту прав людини: виклики сучасності», яка була проведена 12 грудня 2013 р. в Інституті міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка кафедрою порівняльного і  
європейського права. 
 
 
Б 16474 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних  відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 
Ін-т міжнар. відносин. - К. : [Ін-т міжнар. відносин КНУ ім. Т. Шевченка].  
   Вип. 117, ч. 2. - К., 2013. - 236 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 
 

Збірник складається з трьох частин: 
 

   -  Політичні проблеми міжнародних відносин 
   -  Сучасна система міжнародного права 
   -  Особливості розвитку світового господарства та МЕВ 
  Розраховано на викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів. 
 
 
Р 348628 
   339 
 
    Актуальні проблеми міжнародних  відносин і  зовнішньої політики країн світу [Текст] : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., 7-13 жовт. 2013 р., м. Луцьк / Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, Ф-т 
міжнар. відносин, Ін-т Польщі СНУ імені Лесі Українки. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, 
2014. - 120 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст. 
 

Зі змісту: 
 

   Розділ 1. Особливості двостороннього і багатостороннього міжнародного співробітництва 
   Розділ 2. Проблеми зовнішньої  політики України 
   Розділ 3. Транскордонне співробітництво й міжрегіональна інтеграція 
 
 
Р 347508 
   3  
 
    Білецька, Світлана Володимирівна.  
    Гендерні стереотипи в історії вищої освіти США [Текст] : монографія / С. В. Білецьа, К. О. Ремізанцева 
; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. - Х. : [Вид-во ХНАДУ], 2013. - 176 с. - Бібліогр.: с. 138-
160 (276 назв.). 
 



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

У монографії представлено найважливіші проблеми теорії і практики гендерних стереотипів в історії вищої 
школи Сполучених Штатів Америки, що досліджені в часовому й просторовому вимірі. Здійснено 
порівняльно-педагогічне дослідження особливостей, суспільного контексту та тенденцій розвитку гендерної  
проблематики у США та Україні, висвітлено взаємодію провідних агентів цього процесу. На цій підставі  
визначено тенденції та перспектив и модернізації учбово-виховного процесу українських ВНЗ із метою 
подолання гендерних стереотипів у студентів. 
 
 
К 101482 
   339 
 
    Гетьманенко, Юлія Олександрівна.  
    Трансформація ринків праці країн в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Гетьманенко Юлія 
Олександрівна ; МОНмолодьспорт, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 20 с. 
 
 

 
 
С 20221 
   339 
 
    Глобальное экономическое развитие: тенденции, 
асимметрии, регулирование [Текст] : монография / [Д. Лукьяненко, В. 
Колесов, А. Колот и др.] ; под науч. ред. Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. 
Колесова ; Киев. нац. экон. ун-т имени Вадима Гетьмана, Московский гос. 
ун-т имени М. В. Ломоносова. - К. : [КНЭУ], 2013. - 468 с. : табл. - 
Библиогр. в сносках. 

Из содержания: 
 

   Глава 1. Формирование парадигмы глобального экономического развития 
   Глава 2. Ресурсы и модели экономического развития в условиях 
глобализации 
   Глава 3. Противоречия и асимметрии глобальной экономики 

   Глава 4. Финансовая компонента глобального экономического развития 
   Глава 5. Циклический характер экономического развития: глобализационное измерение 
   Глава 6. Регуляторная система глобального экономического развития 
   Глава 7. Экономическое развитие России и Украины в глобальном мире 
 
 
К 101604 
   339 
 
    Гринишин, Галина Миколаївна.  
    Організація та ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК [Текст] : автореф. 
дис на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" (за видами екон. 
діяльн.) / Гринишин Галина Миколаївна ; М-во аграрної політики та продовольства України, Львів. нац. 
аграрний ун-т. - Л., 2013. - 20 с. 
 
 
Р 347942 
   33 
 
    Державне регулювання реалізації економічного потенціалу України в умовах глобалізації [Текст] : 
монографія / [Кравченко Л. А., Канов О. О., Біла С. О. та ін. ; за заг. ред. Л. А. Кравченко] ; Крим. екон. ін-т, 
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - Сімф. : [Підприємство Фенікс], 2013. - 312 с. - 
Бібліогр. наприкінці розд. 

Зі змісту: 
 

   Розділ 1. Теоретичні засади та умови регулюв ання реалізації економічного потенціалу України 
   Розділ 2. Державне регулювання формування національного  потенціалу України 
   Розділ 3. Напрями державного регулювання розвитку людського потенціалу України в умовах глобалізації 
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   Розділ 4. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу в контексті сталого розвитку 
   Розділ 5. Регіональні особливості формування використання економічного потенціалу України 
   Розділ 6. Проблеми і перспективи економічного співробітництва в умовах глобалізації 
   Розділ 7. Глобальні виклики та пріоритети валютної політики щодо забезпечення валютно-фінансової 
стабільності 
 
 

 
Р 348997 
   339 
 
    Євроінтеграційний вибір України та проблеми 
макроекономіки [Текст] : XVI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і 
студентів : тези доп., 26 березня 2014 р. / Дніпропетр. ун-т імені Альфреда 
Нобеля, Каф. міжнар. економіки та екон. теорії. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. 
А. Нобеля], 2014. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. -  
Текст кн. укр., рос., пол. та англ. 
 
Збірник містить тези доповідей молодих науковців і студентів з України, 
Росії, Білорусі, Польщі та ін. країн, які наводять свої оцінки сучасного 
процесу глобалізації та перспектив світових інтеграційних процесів. 
Досліджуються макроекономічні суперечності та шляхи їх вирішення у 
різних країнах. 

 
 
С 20196 
   339 
 
    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : 
науковий журнал / Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля].  
   № 2 [15]. - Д., 2013. - 292 с. - (Економічні науки). - Бібліогр. в кінці ст. -  
Текст укр., рос., пол. та англ. 
 
Збірка складається з  15-ти статтей, які публікуються українською, російською, англійською і  польською 
мовами і присвячені   висвітленню результатів новітніх досліджень в галузі економічної науки і  
підприємництві на шляху реалізації європейського вибору України. 
 
 
Р 347812 
   336 
 
    Застосування міжнародних податкових договорів: теорія та практика [Текст] : монографія / [Л. 
Д.Тимченко, В. П. Кононенко, П. О. Селезень та ін.] ; за ред. Л. Д. Тимченка ; М-во доходів і зборів України, 
Нац. ун-т ДПС, Н.-д. центр з проблем оподаткування, ВМГО "Асоціація молодих юристів України". - Ірпінь 
: [Вид-во Нац. ун-ту ДПС України], 2013. - 220 с. - Бібліогр.: с. 195-218. 
 
У монографії розкриваються теоретико-методологічні засади застосування норм міжнародних податкових 
договорів та особливості протидії неналежному використанню міжнародно-правових норм у сфері  
оподаткування. Окрему увагу приділено концепції бенефіціарного отримувача, яка віднедавна активно 
використовується вітчизняними податковими органами, розкрито особливості формування національної  
політики щодо запобігання уникненню від оподаткування в контексті забезпечення належної реалізації  
вимог acquis communautaire. На основі узагальнення зарубіжного досвіду запобігання неналежному 
застосуванню норм міжнародних податкових договорів (на прикладі загальної норми про запобігання  
уникненню від оподаткування доктрини «сутність над формою» та антиофшорного регулювання) 
сформульовано ряд пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення державної  політики у відповідній 
сфері. 
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Р 347768 
   339 
 
    Каїра, Людмила Григорівна.  
    Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. для студентів 
вищ. навч. закл. / Л. Г. Каїра ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т (ДДТУ). 
- Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. - 216 с. - Бібліогр.: с. 204. 
 
У навчальному посібнику розкривається суть та особливості сучасних 
міжнародних відносин, глобальних світових проблем, класифікації країн 
світу, діяльності міжнародних організацій – основних координаторів 
міжнародних відносин. Окрему увагу приділено процесу інтеграції України у 
світове господарство.  
 
 
 
 
 
Р 349002 
   339 
 
    Калінеску, Тетяна Василівна.  
    Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : 
[підручник] / Т. В. Калінеску, Г. С. Ліхоносова, О. М. Антіпов ; 
Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ : [Вид-во 
СНУ ім. В. Даля], 2014. - 554 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 533-544 (190 
назв.).  
 

Зі змісту: 
 

   Розділ 1. Концептуальні засади функціонування митно-тарифної системи 
в країні 
   Розділ 2. Механізм функціонув ання тарифної системи країни 
   Розділ 3. Структура та ефективність системи митного оподаткування 
   Розділ 4. Характеристика системи митних режимів 
   Розділ 5. Основні положення здійснення митного контролю 
   Розділ 6. Митний контроль як інструмент регулювання ЗЕД 
   Розділ 7. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій 
   Розділ 8. Основні переміщення через митний кордон України пасажирів, товарів та  
                    інших предметів 
   Розділ 9. Порядок переміщення через митний кордон валюти 
   Розділ 10. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів 
   Розділ 11. Переміщення через митний кордон особливих речовин 
   Розділ 12. Інтегрування митної системи України до світової системи господарюв ання 
 
 
Р 348588 
    34 
 
    Кахнич, Володимир Степанович.  
    Міста-держави та міське право в середньовічній Європі: історико-правове дослідження [Текст] : 
монографія / Володимир Кахнич ; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, Юридичний ф-т. - Л. : 
Галицький друкар, 2014. - 140 с.  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Виникнення міст-держав у середньовічній Європі 
   Розділ 2. Суспільний лад та державний устрій середньовічних міст-держав Італії 
   Розділ 3. Особливості устрою середньовічних міст-держав Східної Європи ( на прикладі  
                   Новгородської та Псковської республік) 
   Розділ 4. Становлення та специфіка середньовічного міського права. 
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К 103430 
   33 
 
    Козловський, Костянтин Вікторович.  
    Інтеграція авіаційного комплексу України у глобальний конкурентний простір [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" / Козловський Костянтин Вікторович ; МОНмолодьспорт, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 
21 с.   
 
 
К 101430 
   34 
 
    Король, Володимир Іванович.  
    Правове забезпечення регіональних зовнішньоекономічних  стратегій України [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Господарське право", "Господарсько-процесуальне 
право" / Король Володимир Іванович ; НАПН України, НДІ приватного права і підприємництва імені акад. 
Ф. Г. Бурчака. - К., 2013. - 34 с. 
 
 
К 101439 
   339 
 
    Короп, Богдана Миколаївна.  
    Транскордонне співробітництво як фактор реалізації євроінтеграційної стратегії України [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" /Короп Богдана Миколаївна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - К., 
2013. - 21 с. 
 
 
Р 348848 
   34  
 
    Кравцов, Сергій Олександрович.  
    Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди [Текст] : монографія / С. О. Кравцов ; Нац. 
юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2014. - 232 с. - Бібліогр.: с. 213-231 (240 назв.). 
 

Зі змісту: 
 

   Розділ 1. Міжнародний комерційний арбітраж у системі органів по розгляду зовнішньоекономічних спорів 
   Розділ 2. Арбітражна угода. Оспорюваність арбітражної угоди у національних судах 
   Розділ 3. Процедури взаємодії міжнародного комерційного арбітражу та національні суди 
 
 
 
К 101656 
   327 
 
    Кузнєцова, Анастасія Сергіївна.  
    Чинники деструктивних  впливів у міжнародних відносинах [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку" / Кузнєцова Анастасія Сергіївна ; МОНмолодьспорт, КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 2013. - 21 
с. 
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К 101681 
   34 
 
    Кукіна, Зінаїда Олександрівна.  
    Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному 
праві [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне 
право" /Кукіна Зінаїда Олександрівна ; КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 18 с. 
 
 
 
К 100758 
   34 
 
    Медведєва, Марина Олександрівна.  
    Реалізація міжнародно-правових норм з охорони навколишнього середовища [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Медведєва Марина 
Олександрівна ; МОН, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2013. - 41 с. 
 
 
Р 348192 
   37 
 
    Международное сотрудничество в образовании в условиях  глобализации [Текст] : материалы Второй 
междунар. науч.-практ. конф. / Нац. акад. пед. наук Украины, Таврический нац. ун-т имени В. И. 
Вернадского. - Симф. : ДИАЙПИ, 2013 - . 
   Ч. 1. - Симф., 2013. - 412 с. - Библиогр. в конце ст. 
 
В сборнике опубликованы 57 статей участников второй международной научно-практической конференции. 
   Представляет интерес для преподавателей, аспирантов, научных сотрудников. 
 
 
 
Р 348727 
   005 
 
    Менеджмент-освіта для бакалаврів [Текст] : навч. посіб. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" 
: [у 2-х т.]. - К. : НТУУ "КПІ", 2013 - .  
   Т. 2 / [В. В. Дергачова, Л. Є. Довгань, А. Р. Дунська та ін.]. - К., 2013. - 479 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці 
розд. 
 

Зі змісту: 
 

   Розділ 7. Міжнародні економічні відносини 
               1.    Світове господарство та особливості його розвитку 
               2.    Середовище міжнародних економічних відносин 
               3.    Еволюційні періоди формування міжнародних економічних відносин 
               4.    Торгівля товарами та послугами як провідна форма міжнародних економічних       
                     відносин 
               5.   Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини 
               6.    Міжнародна міграція робочої сили 
               7.    Міжнародна економічна інтеграція 
   Розділ 10. Зовнішньоекономічна діяльність 

1.  Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів ринкових відносин 
2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
3. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
4. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
5. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
6. Зовнішньоекономічні операції та угоди 
7. Торгово-посередницькі операції на зовнішньому ринку 
8. Організація виходу підприємства на зовнішній ринок 
9. Ціноутворення у зовнішньоекономічної діяльності 
10. Оцінка ефектив ності зовнішньоекономічної діяльності 



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

 
  Р 348120 
   339 
 
    Мурава-Середа, Аурика Викторовна.  
    Трансграничное сотрудничество в еврорегионе "Черное море" 
в развитии интеграционных процессов [Текст] : монография / Мурава-Середа А. В. ; Таврический нац. ун-
т имени В. И. Вернадского. - Симф. : ДИАЙПИ, 2013. - 266 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 215-236. 
 
В монографии рассмотрены и проанализированы подходы к использованию инструментов трансграничного 
сотрудничества в интеграционных процессах стран еврорегиона «Черное море». Проанализиров аны роль, 
эволюция и устойчивость трансграничного сотрудничеств а в современных интеграционных процессах.  
Предложены методика оценки результативности Политики добрососедства ЕС, как инструмента развития  
интеграционных процессов региона, методика оценки эффективности инициативы «Восточное партнерство» 
в контексте Политики добрососедств а, методика комплексной оценки и оптимизации эффективности 
трансграничного сотрудничества, методология форсайта интеграционных процессов  в инновационной 
стратегии развития регионов. Исследованы теоретические и методологические аспекты становления и 
развития трансграничной инновационной системы. Представленные результаты имеют важное практическое 
значение для эффективного развития системы управления интеграционными, в том числе трансграничными  
процессами и могут быть использованы при формировании национальных и региональных интеграционных 
стратегий, а также стратегий инноватизации регионов. 
 
 
 
К 102567 
   339 
 
    Онофрійчук, Андрій Петрович.  
    Диверсифікація зовнішньої торгівлі як чинник забезпечення економічної безпеки держави [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Економічна безпека держави" 
/Онофрійчук Андрій Петрович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2013. - 22 с. 
 
 
 
К 102583 
   327 
 
    Оржель, Олена Юріївна.  
    Управлінський вимір згуртування Європейського Союзу: теоретико-методологічні засади [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." 
/Оржель Олена Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2013. - 36 с. 
 
 
 
К 102342 
   339 
 
    Поляков, Максим Валерійович.  
    Форми реалізації парадигмальної моделі інформаційного розвитку світової економіки [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / Поляков Максим Валерійович ; МОНмолодьспорт, Дніпропетр. нац. ун-т імені О. 
Гончара. - Д., 2013. - 19 с. 
 
 
С 20216 
   34 
 
    Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України [Текст] = Issues of 
application of international legal standards in the legal system of Ukreine / [Михайло Баймуратов, Вільям Е. 
Батлер, Гарі Борн та ін. ; під заг. ред. Є. Б. Кубка] ; Юридична фірма "Салком", Наук.-аналіт. центр . - К. : 
Юрид. практика, 2013. - 608 с.  
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У книзі висвітлюються актуальні проблеми запровадження міжнародних стандартів у правовій системі  
України, розглядаються загальні теоретичні аспекти їх застосування і особливості використання у 
публічному і  прив атному праві України, у судовій системі  України, а також у діяльності міжнародного 
комерційного арбітражу.  
 
 
 
Р 348985 
   339 
 
    Проблеми міжнародних  відносин [Текст] : зб. наук. праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т світової економіки та 
міжнар. відносин НАН України. - К. : КиМУ.  
   Вип. 8. - К., 2014. - 454 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
У збірнику висвітлюються цивілізаційні аспекти глобальних процесів у світі, сучасні тенденції розвитку 
міжнародних відносин; вивчаються проблеми інтеграційних процесів та залучення до них України;  
з’ясовуються особливості міжнародних відносин в окремих регіонах світу; досліджуються питання  
інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізованому світі, тощо. 
 
 
 
 

 
 
 
Р 349023 
   34  
 
    Реформування правової системи України в 
контексті розбудови правової держави та євроінтеграції [Текст] : V 
Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доп., 2 квітня 2014 р. / 
Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля, Кафедра права. - Д. : [Дніпропетр. 
ун-т ім. А. Нобеля], 2014. - 196 с. 
 
Збірник містить тези доповідей науковців, молодих вчених та студентів в 
яких розглянуто питання реформування правової системи України. 
Складається з 5-ти секцій: 
   Секція 1. Конституційне право України 
   Секція 2. Історія розвитку держави та права 

   Секція 3. Кримінальне право, кримінологія; кримінальний процес та криміналістика 
   Секція 4. Цивільне та сімейне право; трудове право 
   Секція 5. Господарське право та процес; корпоративне право 
   Секція 6. Адміністративне право та процес; міжнародне право та право ЄС  
 
 
 
К 101765 
   331 
 
    Рєліна, Ірина Євгенівна.  
    Регулювання міжнародної міграції кваліфікованих кадрів в умовах глобалізації [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня  канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" / Рєліна Ірина Євгенівна ; МОНмолодьспорт, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 24 с. 
 
 
 
Б 16424 
   622 
 
    Розвиток газового сектору України в контексті євроінтеграції [Текст] = Ukraine's gas sector 
development in the context of european integration : [аналіт. доп.] / Центр Разумкова. - К. : [б. в.], 2014. - 42 с.  
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Газовий сектор України вже довгий час знаходиться на роздоріжжі, марнуючи свій значний невикористаний 
потенціал в умовах зростаючих викликів. Наразі країна ще не втратила унікальної можливості здійснити 
глибокі ринкові перетворення й модернізацію інфраструктури газової промисловості, що сприятиме 
енергетичній безпеці, диверсифікації поставок і зниженню енергоємності економіки. Посилене 
співробітництво з ЄС відкрило Україні додаткові можливості для розвитку та євроінтеграції її газового 
сектору. 
 
 
 
К 102918 
    327 
 
    Романова, Вікторія Олександрівна.  
    Інститути глобального управління як механізм регулювання постбіполярної системи міжнародних 
відносин [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні 
проблеми міжнародних систем та глобального розвитку" / Романова Вікторія Олександрівна ; МОН, Київ. 
нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2013. - 21 с.  
 

 
 
 
 
Р 347853 
   332 
 
    Стеценко, Сергій Павлович.  
    Управління системою економічної безпеки регіонів 
України в умовах розвитку інтеграційних процесів: науково-
практичний аспект [Текст] : монографія / Стеценко Сергій Павлович. - 
Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2013. -       328 с.  
 

Зі змісту: 
 
Розділ  1.  Теоретичні засади забезпечення економічної безпеки регіонів 
України в умовах розвитку інтеграційних процесів 

             1.1 Наукові дослідження економічної безпеки регіонів 
             1.2 Місце і роль соціально-економічної безпеки в структурі якості життя населення 
             1.3 Регіональна інтеграція як економічне середовище 
Розділ  2.  Методологічні засади формування системи економічної безпеки регіонів України 
             2.1 Принципи і підходи до раціонального формування системи міжнародної і         
                   міжрегіональної торгівлі, як фактору забезпечення економічної безпеки 
            2.2 Економічна сутність торгівлі і її вплив на стійкий розвиток країни і її регіонів 
            2.3 Вплив зовнішньоторговельних зв’язків регіону на розвиток єдиного  
                  економічного простору України 
Розділ 3. Формування моделі системи економічної безпеки регіонів України 
            3.1 Концептуальні основи формування моделі розвитку економічної безпеки 
                  держави і суспільства 
            3.2 Забезпечення економічної безпеки регіонів у системі державного управління в  
                  умовах глобалізації 
            3.3 Формування стійкого розвитку регіональної системи на основі економіко- 
                  екологічного програмування 

3.4 Оцінка механізмів регіональної інтеграції 
Розділ 4. Пріоритетні напрямки забезпечення економічної безпеки в умовах розвитку конкурентних 
відносин 
            4.1 Підвищення конкурентоспроможності України і її регіонів за умов відкритої  
                  економіки 
            4.2 Формування механізму економічної прив абливості регіону в умовах розвитку 
                   конкурентних відносин 
            4.3 Інформаційна складова економічної безпеки зовнішньої і міжрегіональної 
                  торгівлі регіону 
Розділ 5. Організація управління економічною безпекою регіональної системи в умовах активізації 
інтеграційних процесів 
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             5.1 Розвиток економічної інтеграції на міжрегіональному рівні в контексті    
                   зміцнення потенціалу регіону 
              5.2 Управління економічною безпекою регіону в умовах активізації інтеграційних  
                    процесів 
             5.3 Кластери як ринковий механізм просторового розвитку економіки регіону 
 
 
 
К 102608     
   339 
 
    Столярчук, Вікторія Михайлівна.  
    Інституціоналізація глобального ринку об'єктів інтелектуальної власності [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 
Столярчук Вікторія Михайлівна ; МОНмолодьспорт, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 
2013. - 20 с.                
 
 
К 102631 
   339 
 
    Стрільченко, Євген Вікторович.  
    Організаційно-правове забезпечення діяльності міграційних  служб зарубіжних країн [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. 
право"; "Інформ. право" / Стрільченко Євген Вікторович ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини 
"Україна". - К., 2013. - 20 с.  
 
 

 
 
Р 348497 
   33 
 
    Тараненко, Ірина Всеволодівна.  
    Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах 
глобалізації [Текст] : монографія / І. В.Тараненко ; [за наук. ред. Ю. В. 
Макогона] ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т 
імені Альфреда Нобеля], 2013. - 424 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 383-420.  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Інноваційні засади формування сучасної теорії  конкуренції та 
                  конкурентоспроможності 
   Розділ 2. Загальні закономірності та етапи глобалізації світового 
господарства 

   Розділ 3. Конкурентний аналіз та оцінка інноваційної конкурентоспроможності 
                   країн у контексті пріоритетів сталого розвитку 
   Розділ 4. Стратегічні інструменти забезпечення інноваційної конкурентоспроможності  
                   країн в умовах системної глобалізації 
 
 
К 101068 
   34 
 
    Тихомирова, Галина Євгенівна.  
    Взаємодія міжнародного і внутрішнього права в теорії та практиці Республіки Греція [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" 
/ Тихомирова Галина Євгенівна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2013. - 20 
с. 
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К 101095 
   34 
 
    Тітко, Ельвіра Валентинівна.  
    Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" 
/ Тітко Ельвіра Валентинівна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2013. - 20 с. 
 
 
 
 
Р 348965 
   37 
 
    Третько, Віталій Віталійович.  
    Професійна підготовка магістрів міжнародних 
відносин у Великій Британії: теорія і практика [Текст] : монографія / В. 
В. Третько. - Хмельницький : [ХНУ], 2013. - 415 с. - Бібліогр.: с. 318-362. 
 
Подані теоретико-методологічні  та організаційно-педагогічні засади 
підготовки магі стрів міжнародних відносин в університетах Великої 
Британії. Здійснено порівняльний аналіз їх підготовки в університетах 
Великої Британії та України. Обґрунтовано перспективні напрями розвитку 
системи таких фахівців в Україні, з урахуванням прогресив них ідей 
зарубіжного досвіду. 
 
 
Р 348405 
    34 
 
    Тропін, Захар Володимирович.  
    Вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії [Текст] : навч. посіб. / З. В. 
Тропін. - Чернігів : ПАТ "ПВК"Десна", 2012. - 160 с. 
 
Навчальний посібник присвячено висвітленню засобів вирішення міжнародних спорів за Договором до 
Енергетичної Хартії, а саме розглянуто загальні положення, сучасний стан закріплення та практичні аспекти 
застосування способів вирішення спорів за цим міжнародним договором. 
 
 
К 101953 
   339 
 
    Трудова, Марина Євгенівна.  
    Технологічна спеціалізація країн ЄС в умовах глобальної конкуренції [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 
Трудова Марина Євгенівна ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2013. - 19 с. 
 
 
Б 16439 
   339 
 
    Україна в євроінтеграційних процесах, Міжнар. наук.-практ. конф. (19 ; 2014 ; Київ).  
    Матеріали XIX Міжнародної науково-практичної 
конференції "Україна в євроінтеграційних  процесах", 15 лютого 2014 [Текст] : [зб. матеріалів] / за ред. 
Резнік Н. П. ; Київський міжнар. ун-т, Економічний ф-т. - К. : [КиМУ], 2014. - 282 с. : граф., табл. - Бібліогр. 
в кінці ст. 
 

Зі змісту: 
 

Доповіді присвячені питанням становлення і розвитку національної економіки України в умовах посилення 
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів. 
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Секція 1. Економічна теорія та економічна політика 
Секція 2. Фінансове забезпечення та банківська справа 
Секція 3. Розвиток міжнародних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції 
Секція 4. Менеджмент іннов аційної, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності 
Секція 5. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями та комплексами: новітні історії та 
проблеми практики 
Секція 6. Соціальна політика, соціальні процеси і зміни пов’язані з персоналом підприємства 
 
    

 
 
Б 16383 
    9 
 
    Україна. Європа. Світ [Текст] = Ukraine. Europe. World : міжнар. зб. 
наук. пр. / Терноп. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. - Т. : [ТНПУ 
імені Володимира Гнатюка]. - (Серія: Історія, міжнародні відносини).  
   Вип. 12. - Т., 2013. - 328 с. 
 
У запропонованому міжнародному збірнику наукових праць як українських, 
так і зарубіжних авторів досліджуються актуальні проблеми відродження й 
становлення національної державності слов’янських народів Центрально-
Східної Європи після Першої світової війни  крізь призму 95-річчя, місця й 
ролі Європейського Союзу у системі міжнародних відносин та інтеграції 
України в європейські й світові структури, аналізуються напрями її 
зовнішньополітичної діяльності і співпраці із зарубіжними країнами у добу 

незалежності. 
 
 
Р 347936 
   339 
 
    Участь України у глобалізаційних процесах, Всеукр. семінар молодих учених та студ. (3 ; 2013 ; 
Сімферополь).  
    Матеріали III Всеукраїнського семінару молодих учених 
та студентів "Участь України у глобалізаційних процесах", 23-24 квітня, 2013 року, м. Сімферополь 
[Текст] : [наук. вид.] / Акад. екон. наук України, Крим. екон. ін-т ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. 
Гетьмана". - [Саки] : [Підприємство Фенікс], 2013. - 404 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
У збірнику матеріалів семінару висвітлюються питання участі України та її регіонів у глобалізаційних 
процесах соціально-економічного розвитку, аспекти її інвестиційної та інноваційної політики та практики, 
фінансово-кредитних відносин та інформаційних систем, підготовки затребуваних фахівців. 
 

Зі змісту: 
    Пленарне засідання 
Секції: 
1. Стратегічні вектори участі України та її регіонів у глобальних процесах соціально-економічного та 
екологічного розвитку 
2. Стратегічні тенденції розвитку міжнародних економічних процесів, участь у них України 
3. Глобалізація сталого розвитку у  сучасних інтеграційних моделях 
4. Інноваційна та інвестиційна політика та практика в Україні та її регіонах: сучасний стан та  можливості її 
активізації в умовах глобалізації 
5. Сучасний розвиток фінансово-кредитних відносин та обліково-аудиторської системи України та її 
регіонів 
6. Юридичні механізми забезпечення прав людини: становлення та розвиток в Україні та на міжнародній 
арені 
7. Державне регулювання ефективної реалізації економічного потенціалу України в умовах глобалізації 
8. Проблеми та перспективи запровадження інформаційних систем економічного розвитку 
9. Проблеми підготовки затребуваних фахівців для забезпечення кадрами національних та регіональних 
економічних систем 
10. Сучасні проблеми менеджменту у сфері готельного, курортного та туристичного сервісу 
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К 102459 
   327 
 
    Федорюк, Анатолій Леонідович.  
    Особливості міжнародно-політичного регулювання в епоху глобалізації [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку" / Федорюк Анатолій Леонідович ; Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці, 
2013. - 20 с. 
 
 

 
 
Р 347670 
   332 
 
    Химинець, Володимир В.  
    Сталий розвиток Карпатського регіону в євроінтеграційній стратегії 
України [Текст] : [монографія] / В. В. Химинець ; НАН України, Держ. 
установа "Ін-т економіки природокористув ання та сталого розвитку НАН 
України". - К. : [Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку 
НАН України], 2013. - 520 с. 

 
Зі змісту: 

 
I I I. Транскордонне співробітництво України в умовах сталого 
розвитку 
3.1. Сутність і перспективи транскордонного співробітництва в 

євроінтеграційних процесах 
3.2. Взаємовпливи економічного та міжтериторіального співробітництв а 
3.2.1. Вплив транскордонного співробітництв а на регіональну економіку та напрямки її розвитку 
3.2.2. Транскордонне співробітництво і конкурентоспроможність 
3.2.3. Транскордонні ринки, їх стан та особливості 
3.3. Транскордонне співробітництво в програмах ЄС та його правова основа 
3.4. Єврорегіони – нова форма транскордонного співробітництв а 
3.5. Роль Карпатського єврорегіону в транскордонному співробітництві України 
3.6. Фонд розвитку Карпатського регіону 
 
IY. Євроінтеграційна політика України 
4.1. Роль і місце транскордонного співробітництва в системі регіонального розвитку 
4.2. Регіональна політика: тенденції та перспективи 
4.2.1. Формування регіональної політики в Україні 
4.2.2. Принципи формування регіональної політики в ЄС 
4.3. Єврорегіони – ефективна політика транскордонного співробітництва 
4.3.1. Єврорегіональна співпраця на внутрішніх кордонах ЄС 
4.3.2. Особливості організації єврорегіонів на зовнішніх кордонах ЄС 
4.3.3. Єврорегіональна співпраця між країнами-членами ЄС та СНД 
4.4. Україна в регіональних інтеграційних процесах 
4.4.1. Шляхи удосконалення єврорегіональної співпраці 
4.4.2. Особливості розвитку прикордонних регіонів України 
4.5. Фактори, що сприяють та перешкоджають прогресу Карпатського єврорегіону 
4.5.1. Пріоритети розвитку 
4.5.2. Структура програми стратегічного розвитку 
4.5.3. Фінансове забезпечення стратегічного розвитку 
4.5.4. Умови та можливості розвитку 
 
 
Р 348179 
   339 
 
    Хільська, І. І.  
    Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств: галузеві аспекти [Текст] : монографія / 
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І. І. Хільська ; Вінницький торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - [Вінниця] : [ВТЕІ КТНЕУ], 2013. - 
204 с. - Бібліогр.: с. 157-163. 
 
Монографію присвячено дослідженню концептуальних основ та механізму регіонального управління  
зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції України в глобальний економічний простір.(На 
прикладі Вінницького регіону). 
   Вивчено сучасні проблеми зовнішньоекономічної політики регіону на підставі аналізу теоретичних 
передумов розвитку міжнародних торгов ельних зв’язків, що виникли у системі міжнародного розподілу 
праці. Дослідження, що виконано, уточнює природу, особливості і шляхи удосконалення  
зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні. 
   Доведено необхідність регулюючої і координуючої ролі держави у регулюванні ЗЕД, а саме у розвитку 
експортного потенціалу. Враховуючи сировинний характер зовнішньої торгівлі, що негативно відбивається  
на зовнішньоторговельному обігу, торговельному і платіжному балансах країни, запропоновано структурну 
перебудову економіки регіону. 
  Практичне значення одержаних результатів дослідження міститься у розробці комплексу рекомендацій 
щодо впровадження нових положень і рекомендацій. Запропоновано концепцію виходу підприємства на 
зовнішній ринок, яка полягає у взаємодії органів місцевого самоврядування, підприємств суб’єктів – ЗЕД та 
представників місцевого самоврядування – іноземних партнерів. 
    
 
К 103192 
   339 
 
    Чернецька, Олена Вікторівна.  
    Механізм лібералізації енергетичного ринку Європейського Союзу (на прикладі ринків 
електроенергії та газу) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Чернецька Олена Вікторівна ; КНУ імені Т. 
Шевченка. - К., 2013. - 20 с. 
 
 
К 103212 
   34 
 
    Чернопищук, Яна Володимирівна.  
    Конституціоналізація процесу європейської інтеграції України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.02 "Конституційне право"; "Муніципальне право" 
/ Чернопищук Яна Володимирівна ; Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2013. - 22 с. 
 
 
К 101246 
   338 
 
    Шафранова, Катерина Володимирівна.  
    Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності регіону (на прикладі Житомирської 
області) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. господарством" / Шафранова Катерина Володимирівна ; МОНмолодьспорт, Акад. муніципального упр. 
- К., 2013. - 20 с. 
 
 
К 102061 
   34 
 
    Шемшученко, Сергій Олегович.  
    Міжнародно-правові стандарти у сфері захисту іноземних інвестицій [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Шемшученко Сергій Олегович ; Ін-т 
законодавства ВРУ. - К., 2013. - 16 с.  
 
 
К 101357 
   339 
 
    Яремович, Петро Петрович.  
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    Розвиток міжнародних  господарських логістичних комплексів в Україні [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Яремович Петро Петрович ; КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 19 с. 
 
 
 
 

Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД. 
 
Р 348390 
   005 
 
    Збірник наукових статей магістрів спеціальності "Бізнес-адміністрування" та "Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності" за результатами наукових досліджень 2013-2014 навчального року 
ПУЕТ [Текст] : [наук. вид.] / [редкол.: О. О. Нестуля, О. В. Карпенко, Н. М. Бобух та ін.] ; Вищ. навч. закл. 
Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 252 с. 
 

Зі змісту: 
 

- Спеціальність «Бізнес-адміністрування» 
- Спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»  
- Спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»  

 
 
Р 348725 
   339 
 
    Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освіт.-проф. 
програмою магістра зі спец. "Маркетинг" / [В. В. Россоха, О. В. Гуменна, К. В. Пічик, Н. В. Романченко] ; за 
ред. В. В. Россохи. - К.: ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2014. - 244 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 230-240 (121 
назв.).  

Зі змісту: 
 

Тема 7. Побудова системи маркетингового менеджменту на міжнародному ринку 
          7.1 Вплив культурного середовища на формування комплексу маркетингу на  
                зарубіжних ринках 
          7.2. Адаптація функцій маркетингового менеджменту до факторів культурного  
                 середовища зарубіжних ринків 
          7.3. Управління міжнародною маркетинговою діяльністю компаній 
          7.4. Обґрунтування управлінських рішень в міжнародній маркетинговій діяльності 
 
 
К 101132 
    37 
 
    Токарєва, Анастасія Вікторівна.  
    Формування міжкультурної компетентності у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної 
діяльності засобами інтерактивних технологій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Токарєва Анастасія Вікторівна ; Класичний 
приватний ун-т. - Запоріжжя, 2013. - 20 с. 
 

 
 
 
С 20231 
   33 
 
    Устойчивое развитие экономики: инновационное обеспечение [Текст] : 
сб. материалов науч. исследований / ред. В. А. Подсолонко, А. Бурмистров ; 
Таврический нац. ун-т имени В. И. Вернадского. - Симф. : ДИАЙПИ, 2013. - 
596 с. : табл. - Библиогр. в конце ст. - Текст на рус, англ. яз. 
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В сборнике материалов научных исследований представлены работы по проблемам управления устойчивым 
развитием экономики, выполненные в Таврическом национальном университете имени В. И. Вернадского 
преподавателями и студентами факультета управления в 2011-2013 гг. в рамках международного проекта 
СРЕА – 2010 / 10117 «Норвежско-украинское сотрудничество в сфере образования и исследов аний в  
области устойчивого менеджмента», финансируемого Министерством иностранных дел Норвегии. 
   Материалы  охватывают общие для Норв егии, Украины  и Крыма проблемы инновационного обеспечения  
устойчивого развития экономики. 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
Р 348041 
   004 
 
    Дубов, Дмитро Володимирович.  
    Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова 
інноваційного розвитку України [Текст] : аналіт. доп. / Д. В. Дубов, М. А. 
Ожеван ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2013. - 112 с. - (Серія 
"Інформаційні стратегії" ; випуск 1). 
 
Комплексно розглянуто проблеми та перспективи модернізації інформаційної  
інфраструктури (зокрема – розбудова каналів широкосмугового доступу до 
мережі Інтернет), її впливу на інноваційний розвиток держави. Розглянуто 
світовий досвід поширення широкосмугового доступу (ШСД), моделей 

державної підтримки таких процесів. Проведено загальний аналіз стану поширення ШСД в Україні, 
можливих пріоритетних нормативно-правових та організаційних заходів, що дали б змогу 
концептуалізувати й систематизувати свою політику щодо більш активної розбудови ШСД. 
 
 
С 20198 
   31 
 
    Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток [Текст] : 
[монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені 
В. І. Вернадського. - К. : [НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського], 2013. - 208 с. - Бібліогр. в кінці 
розд. 

 
Зі змісту: 

 
Розділ 1. Ментальні особливості інформатизації в соціокультурному розвитку України 
Розділ 2. Особливості організації сучасного інформаційного виробництва в Україні 
Розділ 3. Організація сучасної інформаційної діяльності у вітчизняних бібліотечних установах 
Розділ 4. Особливості трансформації міжнародного досвіду в організації розвитку бібліотечної системи 
України 
 
 
К 101176 
   33 
 
    Кір'якова, Марина Євгенівна.  
    Розвиток моделей інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 
Кір'якова Марина Євгенівна ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2013. - 21 с. 
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Р 348809 
   339 
 
    Марковський, Ігор Олегович.  
    Вплив інтеграції на формування спільної інноваційної стратегії країн-
членів ЄС [Текст] : монографія / Марковський Ігор Олегович. - Л. : ЗУКЦ, 
2014. - 236 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 331-200 (172 назв.).  
 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Методологічні основи дослідження формування інноваційної 
стратегії національної економіки 
Розділ 2. Особливості організаційно-економічного механізму реалізації 
спільної інноваційної стратегії в країнах-членах ЄС 
Розділ 3. Основні тенденції інноваційного розвитку України із врахуванням 
досвіду країн-членів ЄС 

 
 
К 100762 
   332 
 
    Медведкін, Тарас Сергійович.  
    Імперативи міжнародного трансферу знань в системі глобальних науково-технологічних 
трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-
во і міжнар. екон. відносини" / Медведкін Тарас Сергійович ; МОН, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 
40 с. 
 
 

 
 
 
 
С 20233 
   001 
 
    Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] : [наук. 
вид.] / НАН України. - К. : Академперіодика.  
   Вип. 9. - К., 2014. - 64 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
Як має бути організована науково-освітньо-технологічна сфера в Україні, 
яке місце посідають у цій системі Академії наук, зокрема – Національна 
академія наук України? Дискусія щодо цього питання точиться у різних 
зібраннях, на різних рівнях, на сторінках різноманітних наукових і 
публічних видань 
 
 

 
С 20197 
   31 
 
    Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. 
Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. - К. 
: [НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського], 2013. - 250 с. - Бібліогр.: с. 239-243 (45 назв). 
 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Особливості розвитку соціальних мереж в інформаційній системі постіндустріального суспільства 
Розділ 2. Соціальні мережі в розбудові комунікативного простору сучасного суспільства 
Розділ 3. Соціальні медіа як віртуальна соціальна лабораторія 
Розділ 4. Мережеві технології у сфері науки і освіти як інноваційний чинник формування громадянського 
суспільств а 
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Розділ 5. Світова практика цензури і фільтрації контенту в мережі Інтернет 
Розділ 6. Мережеве спілкування як простір гуманітарної культури 
 
 
С 20199 
   004 
 
    Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України [Текст] 
: [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені 
В. І. Вернадського. - К. : [НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського], 2013. - 224 с. - Бібліогр. в кінці 
розд. 
 

Зі змісту: 
 
Розділ 1. Глобалізація: етнокультурна трансформація в умовах розвитку нації-держави 
Розділ 2. Глобальні інформаційні ресурси як складова інформаційного забезпечення соціокультурної сфери 
сучасної України 
Розділ 3. Досвід інституту президентства в глобальних науково-інформаційних ресурсах 
Розділ 4. Україніка в системі глобальних інформаційних ресурсів 
Розділ 5. Пошуки власного коріння в глобальних інформаційних мережах: новий соціально-культурний і 
соціально-психологічний феномен 
Розділ 6. Критерії якості у відборі електронних ресурсів для комплектування вітчизняних інформаційних 
баз 
Розділ 7. Інформаційна безпека в контексті розвитку сучасних інформаційних технологій  
 
 
С 20146 
   338  
 
    Устойчивое развитие экономики: опережающее управление [Текст] : монография / Таврич. нац. ун-т 
им. В. И. Вернадского: Ф-т управления-каф. менедж. и маркетинга, Центр опережающего развития, Акад. 
экон. наук Украины [и др.]. - Симф. : ДИАЙПИ. 
   Том 1 / [Подсолонко В. А., Подсолонко Е. А., Храпко В. Н. и др.]. - Симф., 2013. - 610 с. - Библиогр. в 
конце статей. 
 
 В монографии представлены результаты научных исследов аний по современным проблемам опережающего 
управления социально-экономическим развитием регионов Украины и мира. Авторы монографии - это 
ведущие ученые передовых университетов и научно-исследовательских организаций Украины и России,  
Франции, Германии, Литвы, Норвегии. 
    В основе монографии лежат идеи устойчивого развития экономики, актуализации электронного 
управления в процессах опережающ его управления социально-экономическим развитием регионов. 
Ключевые идеи монографии совпадают с задачами совместного международного образовательного 
проекта Tempus ЕCOMMIS «Двухуровневые программы обучения электронной коммерции для развития 
информационного общества в России, Украине, Израиле», который успешно выполняется на факультете 
управления ТНУ совместно с Университетами Украины, России, Израиля, Литвы, Германии, Нидерландов, а 
также с направлениями работы проекта Норвежского центра международного сотрудничества в сфере 
высшего образования (Берген, Норвегия) «Норвежско-украинское сотрудничество в сфере исследований в  
области устойчивого менеджмента», который осуществляют Высшая школа бизнеса университета Нурланда 
(Будё, Норвегия) и факультет управления Таврического национального университета имени В.И. 
Вернадского. 
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Р 347685 
   338 
 
    Чудаєва, Ія Борисівна.  
    Механізм розвитку науково-технічних зон в Україні [Текст] : 
монографія / І. Б. Чудаєва ; Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. - Черкаси 
: [Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту], 2013. - 432 с. - Бібліогр. : с. 
379-407 (403 назв.). 

 
Зі змісту: 

 
Розділ 3. Аналіз організаційно-економічного механізму науково-
технічних формувань у світовому господарстві 
 
3.1. Організаційно-економічний механізм науково-технічних структур С ША 

3.2. Організаційно-економічний механізм науково-технічних формувань провідних країн Євросоюзу 
3.3. Організаційно-економічний механізм науково-технічних зон Азіатсько-Тихоокеанського басейну 
3.4. Організаційно-економічний механізм науково-технічних структур постсоціалістичних країн  
 
 
 
 
 
Р 347652 
   32 
 
    Швец, Ирина Юрьевна.  
    Электронное правительство в РФ [Текст] : [учебное пособие] 
/ Швец И. Ю., Швец Ю. Ю. - Симф. : ДИАЙПИ, 2013. - 356 с. - Библиогр. в 
конце разд. 
 
Учебное пособие имеет целью изучение, использование информационных 
систем государственного управления в деятельности органов  
государственной власти с целью повышения эффективности механизмов  
государственного управления на основе создания общей информационно-
технологической инфраструктуры. Такая инфраструктура включает в себя  
государственные информационные системы  и ресурсы, а также средства,  
обеспечивающие их функционирование, взаимодействие между собой, населением и организациями в  
рамках оказания государственных услуг. 
 
 
 

Розділ 4. Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес. Електронний бізнес. Комерція. 
 
 
Р 347622 
   005 
 
    Апатова, Наталия Владимировна.  
    Рискология виртуального предпринимательства [Текст] : [монография] / Н. В. Апатова, С. В. Малков. 
- Симф. : ДИАЙПИ, 2013. - 316 с. - Библиогр.: с. 288-315. 
 

Из содержания: 
 

1. Интернет как предпринимательская среда 
1.1 История развития Интернет 
1.2 Функции и результаты Интернет  экономики 
1.3 Развитие электронной коммерции в мире и в Украине 
1.4 Экономико-правовые аспекты Интернет торговли 
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2. Предпринимательство в Интернет 
2.1 Малый инновационный бизнес 
2.2 Электронный бизнес 
2.3 Электронная коммерция 
2.4 Электронная торговля 

3. Виртуальные предприятия 
3.1 Виртуальные объединения 
3.2 Малые и индивидуальные виртуальные предприятия 
3.3 Виртуальные торговые предприятия 
3.4 Управление виртуальным предприятием 

4. Экономические риски виртуального предпринимательства 
4.1 Предпринимательские риски 
4.2 Общая характеристика экономических рисков виртуального предприятия 
4.3 Инновационны е риски виртуальных предприятий 

5. Финансовые и инвестиционные риски 
5.1 Финансовые риски 
5.2 Инвестиционные 
5.3 Управление финансами и инвестиционными рисками виртуальных предприятий 

6. Информационные риски 
6.1 Риски использования информационных систем предприятия 
6.2 Маркетинговые риски 

7. Риски ценообразования 
7.1 Ценообразование информационных товаров 
7.2 Ценообразование традиционных товаров 
7.3 Оценка стоимости виртуальных предприятий 
7.4 Средства снижения рисков ценообразов ания виртуальных предприятий 

8. Механизмы управления рисками виртуальных предприятий 
8.1 Факторы управления малым виртуальным предприятием 
8.2 Управление рисками торгового виртуального предприятия 
8.3 Методы управления и классификация рисков 
8.4 Экономическая устойчивость 
8.5 Стратегия виртуального предприятия по работе с рисками 
8.6 Экономико-математические методы управления 
8.7 Расчетные показатели управления рисками информационного сервиса 

9. Управление рисками на виртуальном торговом предприятии «ТАИР» 
9.1 Общая характеристика деятельности виртуального торгового предприятия «ТАИР» 
9.2 Использование Интернет технологий в деятельности 000 «Ассоциация Таир» 
9.3 Обеспечение информационной безопасности виртуального торгового предприятия 
9.4 Риски электронных платежей 
9.5 Способы подключения и программное обеспечение 
9.6 Эффективность использования механизмов снижения предпринимательских рисков Интернет 

торговли 
 
 
К 102777 
   339 
 
    Гарасим, Юлія Йосифівна.  
    Вдосконалення механізму антидемпінгового регулювання в Україні в умовах членства у Світовій 
організації торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Гарасим Юлія Йосифівна ; НАН України, Ін-т світової 
економіки і міжнародних відносин. - К., 2013. - 21 с. 
 
 
К 102806 
   339 
 
    Гвоздь, Віта Степанівна.  
    Оцінка впливу зовнішніх факторів на динаміку валового внутрішнього продукту України [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" 
/ Гвоздь Віта Степанівна ; МОНмолодьспорт, Н.-д. економічний ін-т. - К., 2013. - 20 с. 
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К 101504 
   339 
 
    Глазунова, Ольга Володимирівна.  
    Стратегія просування міжнародного бренду країни в сучасних  умовах глобалізації [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. 
відносини" / Глазунова Ольга Володимирівна ; МОНмолодьспорт, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 20 с. 
 
 
К 101421 
   338 
 
    Корнійчук, Ольга Вікторівна.  
    Регулювання продовольчого ринку України з використанням інструментів спільної аграрної 
політики Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Корнійчук Ольга Вікторівна ; Кабінет Міністрів, Нац. ун-т 
біоресурсів та природокористування України. - К., 2013. - 21 с. 
 
 
К 101991 
   339 
 
    Троян, Ірина Анатоліївна.  
    Розвиток субрегіонального торговельного співробвітництва країн ОЧЕС [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 
Троян Ірина Анатоліївна ; МОНмолодьспорт, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2013. - 20 
с. 
 
 

 
 
 
Р 348019 
   339 
 
    Царьов, Роман Юрійович.  
    Електронна комерція [Текст] : навчальний посібник для студентів вищ. 
навч. закл. / Царьов Р. Ю., Нікітюк Л. А. - О. : [ОНАЗ імені О. С. Попова], 
2012. - 204 с. : іл. - Бібліогр.: с. 194 (7 назв.). 
 
У навчальному посібнику розглянуто: загальні принципи створення систем 
електронної комерції; структура систем електронної комерції; теоретичні та 
практичні аспекти їх використання, перспективи та невирішені питання в цій 
сфері. Наведено технологічні особливості функціонування систем 
електронної комерції різного типу. Значна увага надається стандартам, а 
також питанням безпеки функціонування систем електронної комерції. 

 
 
 

Розділ 5. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 
 
 
К 103134 
   336 
 
    Бєлік, Ігор Борисович.  
    Правове регулювання оподаткування електронної комерції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" 
/ Бєлік Ігор Борисович ; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - К., 2013. - 19 с.  
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Р 347676 
   339 
 
    Бударіна, Наталя Олександрівна.  
    Розвиток світового фінансового ринку в умовах циклічності міжнародної економіки [Текст] : 
монографія / Н. О. Бударіна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : Ноулідж (Донецьке відділення), 2013. - 330 с. - 
Бібліогр.: с. 295-330 (339 назв.). 
 

Зі змісту: 
 
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи дослідження циклічності міжнародної економіки 
Розділ 2. Розвиток світового фінансового ринку: загальні закономірності та концептуальні основи 
Розділ 3. Світовий фінансовий ринок у сучасних умовах розвитку світового економічного простору 
Розділ 4. Розвиток світового фінансового ринку в умовах глобалізації світового економічного простору 
Розділ 5. Інтеграція України до світового фінансового ринку в умовах циклічності міжнародної економіки 
 
 

 
 
Р 347678 
   336 
 
    Волощенко, Лариса Михайлівна.  
    Розвиток фінансового ринку в умовах  глобалізації [Текст] : монографія 
/ Л. М. Волощенко ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : ВІК, 2013. - 464 с. - 
Бібліогр.: с. 425-463 (368 назв.).  
 

Зі змісту: 
Розділ 1. Науково-теоретичні основи дослідження глобалізації у світовій та 
національній економіці 
Розділ 2. Методологічне забезпечення системи оцінки стійкості фінансових 
ринків 
Розділ 3. Глобальний характер фінансових криз та особливості їх впливу на 
стійкість фінансових ринків 

Розділ 4. Особливості стратегічної моделі розвитку стійкого фінансового ринку в сучасних умовах 
Розділ 5. Впровадження стратегії розвитку стійкого фінансового ринку в умовах глобалізації 
 
 
К 102233 
   339 
 
    Данилова, Катерина Ігорівна.  
    Платіжний баланс в системі макроекономічної стабільності в умовах глобалізації [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 
Данилова Катерина Ігорівна ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К., 2013. - 20 с. 
 
 
К 102274 
   33 
 
    Доліновська, Оксана Ярославівна.  
    Державні зовнішні запозичення в системі макроекономічного регулювання в умовах глобалізації 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. 
думки" / Доліновська Оксана Ярославівна ; МОНмолодьспорт, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 20 с. 
 
 
Р 349002 
   339 
 
    Калінеску, Тетяна Василівна.  
    Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : [підручник] / Т. В. Калінеску, Г. С. 



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

Ліхоносова, О. М. Антіпов ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ : [Вид-во СНУ 
ім. В. Даля], 2014. - 554 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 533-544 (190 назв.). 
 
 

 
 
Р 348434 
   657 
 
    Мазуренко, Валерій Іванович.  
    Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : навч. 
посіб. для студ. екон. спец. / Мазуренко В. І., Стаканов Р. Д. ; Ін-т міжнар. 
відносин, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - 2-е вид., доповн. та 
переробл. - К. : [ТОВ "ДКС центр"], 2012. - 253 с. 
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Організація бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної 
діяльності 
   Розділ 2. Облік валютних операцій 
   Розділ 3. Облік операцій у іноземній валюті 

   Розділ 4. Облік імпортних операцій 
   Розділ 5. Облік реекспортних операцій  
   Розділ 6. Облік імпортних операцій 
   Розділ 7. Облік бартерних операцій 
   Розділ 8. Облік посередницьких операцій 
   Розділ 9. Облік операцій з переробки давальницької сировини на митній території 
                   України та за її межами 
   Розділ10. Облік кредитів у іноземній валюті 
   Розділ11. Облік на постійних представництв ах нерезидентів 
   Розділ12. Облік розрахунків за відрядженнями за кордон. 
 
 
  
 
Р 348002 
   657 
 
    Нормативно-методичне забезпечення  
бухгалтерського обліку в умовах застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності [Текст] : [монографія] / [Л. 
Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін. ] ; за заг. ред. Л. Г. 
Ловінської ; Державна навч.-наук. установа "Академія фін. упр.". - К. : 
ДННУ "Акад. фін. упр.", 2013. - 294 с. : табл. - Бібліогр.: с. 217-228. 
   
 У монографії викладено концептуальні підходи до розроблення та 
вдосконалення нормативно-методичного забезпечення бухгалтерського 
обліку і звітності в Україні в умовах застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ); проведено аналіз міжнародного досвіду 
застосування МСФЗ в контексті оподаткування прибутку підприємств; 
визначено роль та значення первинної документації та Плану рахунків бухгалтерського обліку при 
застосуванні МСФЗ; обґрунтовано методологію розрахунку податкових різниць у контексті імплементації  
МСФЗ в Україні. 
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К 101550 
   336 
 
    Підвисоцький, Ян Володимирович.  
    Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-
проектів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Підвисоцький Ян Володимирович ; МОН, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. 
- К., 2013. - 21 с.  
 
 
С 20219 
   336 
 
    Регулирование банковской деятельности в Украине и России в условиях глобализации [Текст] : 
монография / [М. И. Дыба, Л. А Примостка, И. Б. Ивасив и др.] ; под науч. ред. М. И. Дыбы, Е. А. Звоновой ; 
Киев. нац. экон. ун-т имени Вадима Гетьмана (Украина), Рос. экон. ун-т имени Г. В. Плеханова (Россия). - К. 
: [КНЭУ], 2013. - 382 с. 
 
Раскрыты теоретические, методологические и практические проблемы регулирования банковской 
деятельности в условиях глобализации. Значительное внимание уделено современным инструментам и 
механизмам регуляции банковской деятельности в условиях кризиса и посткризисного развития экономики 
в разрезе двух стран – Украины и России. 
 
 
Р 348369 
   658 
 
    Селіверстова, Людмила Сергіївна.  
    Фінанси корпорацій [Текст] : монографія / Л. С. Селіверстова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т], 2013. - 320 с.  
 
Розглянуто фінансову політику в системі корпоративного управління, становлення фінансового механізму 
забезпечення діяльності корпорацій. Розкрито теоретичні та методологічні засади формування фінансів у 
корпоративному секторі економіки. Узагальнено зарубіжний досвід формування фінансів корпорацій у 
країнах з розвиненою і трансформаційною економікою. Визначено концептуальні засади управління  
фінансами корпорацій. 
 
 
К 101108 
   33 
 
    Ткаченко, Володимир Миколайович.  
    Реорганізація транснаціонального банківського бізнесу в контексті викликів глобалізації [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Ткаченко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т. - 
Донецьк, 2013. - 24 с. 
 

 
К 102435 
   339 
 
    Федоренко, Максим Ігорович.  
    Ринкова трансформація банківської системи КНР [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Федоренко Максим Ігорович ; 
КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 20 с. 
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Р 347526 
   657 
     
    Финансовый контроль внешнеэкономической деятельности предприятия: теоретико-
методологический аспект [Текст] : монография : науч. изд. / Дикань Лариса Васильевна, Васюренко 
Владимир Александрович, Кривцова Татьяна Александровна [и др.]. - Х. : [Технологічний Центр], 2013. - 
252 с. - Библиогр.: с. 191-233 (245 назв.). 
 
Рассмотрена сущность финансов, деятельность субъектов финансовых отношений, сущность финансового 
контроля, основные положения методологии финансового контроля  в Украине. Отдельно обобщены  
теоретические аспекты внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделено финансовому 
контролю внешнеэкономической деятельности, в том числе в контексте обеспечения финансовой 
безопасности, предложены пути развития финансового контроля внешнеэкономической деятельности в  
Украине. 
 
 
 
 
 
Р 348443 
   657 
 
    Финансовый контроль: международный опыт [Текст] : [научно-
практическое издание] / [Г. М. Азаренкова, Л. В. Дикань, В. А. Лукин и 
др.] ; Нац. банк Украины, Ун-т банковского дела. - К. : УБД НБУ, 2013. - 
324 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав. 
 
В издании изложены теоретические, организационные, методологические 
и практические основы и рекомендации финансового контроля, 
характерные для Украины, России и Латвии, по таким основным 
направлениям:  сущность и содержание финансового контроля; 
государственный финансовый контроль; аудит как форма независимого 
финансового контроля; финансовый контроль в банках. 
    Особое место отведено современному состоянию  финансового контроля и перспективам его развития, в 
том числе специфике и особенностям его организации в Украине, России, Латвии; нормативно-правовому 
обеспечению финансового контроля; регулированию аудиторской деятельности, а также особенностям 
финансового контроля в банках. 
 
 
К 101248 
   339 
 
    Шафранський, Арсен Васильович.  
    Трансформації валютних систем в умовах глобальної фінансової кризи (на прикладі АСЕАН) 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" / Шафранський Арсен Васильович ; НАН України, Ін-т світової економіки і 
міжнародних відносин. - К., 2013. - 19 с. 
 


