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Тематична виставка " Міжнародна економіка. 
Європейський Союз і Україна" 

 
(надходження III квартал 2014) 

 
Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Міжнародна економіка. Європейський Союз і 
Україна. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства. 
 
Р 349158 
   339 
     
    Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної 
економіки в умовах глобальної трансформації [Текст] : матеріали наук. конф. студ. ПУЕТ спец. (напряму 
підготов.) "Міжнародна економіка", м. Полтава, 17 квітня 2014 р. / за заг. ред. Шкурупій О. В. ; ВНЗ 
Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", Каф. міжнар. економіки. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 83 с. - 
Бібліогр. в кінці ст. 
 
У матеріалах наукової конференції представлені тези доповідей студентів з актуальних питань міжнародної  
економіки: організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю, міжнародний ринок  
телекомунікаційних послуг та вплив його на розвиток національної економіки; особливості розвитку 
кредитних кооперативів в європейських країнах;  перспективи розвитку експортної діяльності вітчизняних 
нафтовидобувних компаній в умовах зміни зовнішньоекономічних векторів України; становлення та 
розвиток ринку Інтернет-реклами в Україні; угода про асоціацію України з ЄС: переваги у контексті  
реалізації її національних інтересів; організаційні аспекти створення та функціонування вільних 
економічних зон в Україні та ін. 
 
 
К 104190 
   35 
 
    Анін, Владислав Анатолійович.  
    Механізм формування та забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави як складової 
економічної безпеки національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" /Анін Владислав Анатолійович ; Донецький 
держ. ун-т упр. - Донецьк, 2013. - 20 с. 
 
 
К 104193 
   34 
 
    Антипенко, Анна Володимирівна.  
    Конфліктологічний підхід у міжнародно-правовому регулюванні боротьби з тероризмом [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Антипенко 
Анна Володимирівна ; Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2013. - 20 с. 
 
 
Р 349223 
   34  
 
    Апопій, Інна Вікторівна.  
    Міжнародний комерційний та цивільний процесс [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 
"Право" спец. 8.03040101 "Правознавство" / [уклад.: Апопій І. В., Ратушна Б. П.] ; Укоопспілка, Львівська 
комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 128 с. : табл. - Бібліогр. : с. 120-127 (72 назв.). 
 
Навчальний посібник структуровано відповідно до програми вивчення курсу:  
«Міжнародний комерційний та цивільний процес». Включає в себе тези доповідей, плани і завдання для 
самостійного вивчення, завдання для поточного контролю знань. 
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Р 349651 
    34 
 
    Ашурков, Олег Олексійович.  
    Концепція правового забезпечення державного 
регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах  змін її міжнародно-
правового режиму [Текст] : брошура / О. О. Ашурков, О. Ю. Ілларіонов ; НАН України, Ін-т економіко-
правових досліджень. - Донецьк : Юго-Восток, 2014. - 34 с. 
 
Концепцію підготовлено у межах теми НДР «Механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі в 
умовах змін її міжнародно-правового режиму», дослідження за якою проводилися у 2011-2013 рр. 
співробітниками Інституту економіко-правових досліджень НАН України. 
    На підставі аналізу теоретико-методологічного  та правового забезпечення, а також сучасних змін 
міжнародно-правового режиму зовнішньоторговельної діяльності обґрунтовано напрями вдосконалення  
законодавства про державне регулювання відносин у цій сфері господарювання. 
 
 
Р 349233 
   37 
 
    Боркач, Євгеній Ілліч.  
    Система підготовки вчителів природничо-математичних  дисциплін в умовах 
запровадження Болонського процесу в Угорщині [Текст] : монографія / Євгеній Боркач ; Черкаський нац. 
ун-т імені Богдана Хмельницького. - Черкаси : [Видавець Чабаненко Ю. А.], 2013. - 352 с. : табл. - Бібліогр.: 
с. 295-351 (551 назв.). 
 
У монографії висвітлено систему професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних 
дисциплін у вищих навчальних закладах Угорщини, яка функціонувала під час запровадження Болонського 
процесу. 
 
 
К 104073 
   34 
 
    Булкат, Марина Сергіївна.  
    Зовнішні функції України (Теоретико-правовий аналіз) [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" / 
Булкат Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2013. - 
20 с. 
 
 
К 103857 
   339 
 
    Вовк, Дмитро Леонідович.  
    Митний контроль сільськогосподарської продукції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
юридичних наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / Вовк Дмитро 
Леонідович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2013.- 
16с. 
 
 
К 103894 
   339 
 
    Волков, Іван Миколайович.  
    Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких стуктур в системі світового 
господарства [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Волков Іван Миколайович ; Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 
2013. - 24 с. 
 
 



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

К 103910 
   34 
 
    Волохов, Олексій Сергійович.  
    Міжнародні правові акти як джерела трудового права України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.05 "Трудове право"; "Право соціального забезпечення" 
/ Волохов Олексій Сергійович ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2013. - 20 
с.  
 
 
К 104528 
   327 
 
    Вонсович, Олександр Сергійович.  
    Україна в геополітичному просторі Європи: безпековий вимір [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 
розвитку" / Вонсович Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнародних 
відносин. - К., 2013. - 18 с. 
 

 
 
Р 349326 
   34  
 
   Гетьман, Анатолий Павлович.  
   Правовые проблемы экологической политики Европейского Союза 
и Украины [Текст] : монография / А. П. Гетьман, В. И. Лозо. - Х. : Право, 
2014. - 280 с. 
 
Монография является результатом анализа действующего экологического 
законодательства ЕС и взглядов ведущих европейских ученых в фокусе 
глобальных проблем сохранения окружающей среды планеты. Авторы 
констатируют  нарастающий экологический кризис  цивилизации и 
указывают первоочередные государственно-правовые пути  его преодоления. 
 
 

 
Р 349754 
   34  
 
    Доктринальні засади розвитку держави та права: 
національні та міжнародні тенденції [Текст] : монографія / [Бошицький 
Ю. Л., Батанов О. В., Братасюк М. Г. та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького 
; Київський ун-т права НАН України. - К. : [Вид-во Ліра-К], 2014. - 450 с. 
 

Зі змісту: 
 

Розділ 6. Вплив міжнародного права на правову систему України 
6.1. Вітчизняна доктрина міжнародного прав а XIX ст. про сутність 
міжнародного права та перспективи його розвитку 
6.2. Форми співробітництва органів Організації Обєднаних Націй з 
національними установами їх захисту та заохочення прав людини 
6.3. Національність у діяльності міжнародних організацій 
6.4. Основні напрями гармонізації трудового законодавства України із 
законодавством Європейського Союзу з охорони праці за окремими 
видами діяльності 
6.5. Міжнародний захист прав жінок 
6.6 Особливості розвитку міжнародного економічного права та його принципів в умовах глобалізації 
світових господарських відносин 
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К 103752 
   34 
 
    Драчов, Олексій Вікторович.  
    Імплементація міжнародних зобов'язань в правові системи Польщі та України (порівняльний 
аналіз) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" 
/Драчов Олексій Вікторович ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2013. - 21 с.  
 
 
К 104213 
   34 
 
    Дудар, Світлана Костянтинівна.  
    Розвиток законодавства України в умовах європейської правової інтеграції (загальнотеоретичний 
аспект) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права"; "Історія політичних і правових учень" / Дудар Світлана Костянтинівна ; КНУ імені 
Т. Шевченка. - К., 2013. - 19 с. 
 
 
К 104612 
   34 
 
    Житний, Олександр Олександрович.  
    Кримінальне право України у міжнародно-правовому вимірі: порівняльний аналіз [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : [спец.] 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія"; 
"Кримінально-виконавче право" /Житний Олександр Олександрович ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. 
справ. - Х., 2013. - 36 с. 
 
 
К 104993 
   339 
 
    Заяц, Оксана Юріївна.  
    Формування зовнішньоекономічної стратегії машинобудівних підприємств в умовах нестабільності 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за 
видами екон. діяльн.)" / Заяц Оксана Юріївна ; Сумський держ. ун-т. - Суми, 2013. - 20 с. 
 
 
К 105011 
   334 
 
    Земзюліна, Наталія Іванівна.  
    Гендерний аспект європейського кооперативного руху (перша третина ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвітня історія" / Земзюліна Наталія Іванівна ; 
Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 37 с. 
 
 
 

 
 
 
Р 349360 
   339 
 
    Ільєнко, Оксана Вікторівна.  
    Стратегії міжнародної економічної безпеки в умовах 
глобалізації (маркетинговий аспект) [Текст] : монографія / О. В. Ільєнко ; 
Національний авіаційний ун-т. - К. : [НАУ], 2013. - 360 с. : рис., табл. - 
Бібліогр.: с. 333-358.  
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Зі змісту: 
 

Розділ 1. Науково-методичні засади дослідження системи забезпечення міжнародної економічної безпеки в 
умовах глобалізації 
Розділ 2. Характерні риси та особливості впливу глобалізаційних процесів на розвиток світової економіки 
Розділ 3. Міжнародний маркетинг у розвитку системи забезпечення міжнародної економічної безпеки 
Розділ 4. Забезпечення міжнародної економічної безпеки на основі маркетингового та іннов аційного 
розвитку міжнародного бізнесу в глобалізованій економіці 
Розділ 5. Розвиток механізму забезпечення міжнародної економічної безпеки на маркетинговій основі 
 
 
К 105445 
   3 
 
    Іманбердієв, Досаали Чоюбекович.  
    Становлення і розвиток державної служби на сучасному етапі державного будівництва Киргизької 
Республіки [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. 
служба" / Іманбердієв Досаали Чоюбекович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2013. - 36 
с. 
 

 
Р 349664 
   327 
 
    Інноваційний потенціал України в міжнародних відносинах [Текст] : 
[монографія] / [Макаренко Є. А., Рижков М. М., Піскорська Г. А. та ін.] ; 
Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. - К. 
: [Центр вільної преси], 2014. - 284 с. : рис., табл. - (Серія 
"Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 70 років"). - Бібліогр. наприкінці глав. 
 

Зі змісту: 
 
Глава 1. Інноваційно-інформаційна парадигма глобального розвитку 
Глава 2. Інноваційна політика як чинник міжнародної інтеграції України 
Глава 3. Суперечності європейських інтеграційних процесів і Україна: 

політико-інформаційний вимір 
Глава 4. Інновації позиціонування України в міжнародних відносинах 
Глава 5. Сприйняття України у глобальному  інформаційному середовищі: медіа та соціальні платформи 
 
Б 16584 
   339 
 
    Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки [Текст] : наук. доп. / [авт.: Геєць В. М., 
Шинкарук Л. В., Барановська І. В. та ін.] за ред. В. М. Гейця, Л. В. Шинкарук ; НАН України, ДУ "Ін-т 
економіки та прогнозування". - К. : [Ін-т економіки та прогнозування НАН України], 2014. - 92 с. 
 
У доповіді подано результати досліджень щодо можливих наслідків покращення торговельних режимів для 
національної економіки у результаті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС й торговельних 
конфліктів між Україною та РФ. Розкрито особливості реалізації в Україні інвестиційних проектів з 
країнами ЄС та країнами світу. Розглянуто варіанти співробітництва з РФ у авіабудівній і ракетно-космічній 
галузі, суднобудуванні та залізничному машинобудуванні. 
 
 
К 105453 
   31 
 
    Іовчева, Аліна Михайлівна.  
    Гендерна рівність в сучасних  політичних процесах Республіки Сербія та України [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.02 "Політичні ін-ти та процеси" 
/ Іовчева Аліна Михайлівна ; Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2013. - 18 с. 
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К 106124 
   35 
 
    Калина, Марина Сергіївна.  
    Особливості та напрями оптимізації державної євроінтеграційної політики України в умовах 
глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія 
та історія держ. упр." / Калина Марина Сергіївна ; Нац. акад держ. упр. при Президентові України. - К., 2014. 
- 20 с. 
 
 
 
К 106107 
   34 
 
    Калініна, Ольга Миколаївна.  
    Правове регулювання діяльності компаній в Європейському Союзі [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Калініна Ольга Миколаївна ; 
МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2014. - 22 с. 
 
 
К 106106 
   34 
 
    Камінська, Наталія Василівна.  
    Європейська система місцевого і регіонального самоврядування (міжнародно-правові засади 
становлення, функціонування та розвитку) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юридичних 
наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Камінська Наталія Василівна ; МОН України, КНУ імені Т. 
Шевченка. - К., 2014. - 37 с. 
 
 
К 106097 
   327 
 
    Капінус, Оксана Андріївна.  
    Інституціоналізація відносин Європейського Союзу та Швейцарської Конфедерації [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку" / Капінус Оксана Андріївна ; МОН України, Чернів. нац. ун-т 
імені Ю. Фдьковича. - Чернівці, 2014. - 20 с. 
 
 
К 105997 
   334 
 
    Квілінський, Олексій Станіславович.  
    Формування стратегії суб'єкта малого підприємництва в умовах мінливого зовнішнього 
середовища [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Квілінський Олексій Станіславович ; МОН України, ДВНЗ 
"Донецький нац. техн. ун-т". - Донецьк, 2014. - 23 с. 
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Р 349085 
   31 
 
    Кириленко, Іван Григорович.  
    Глобалізація Ноосфери & Перспективи України [Текст] : монографія / 
Іван Кириленко. - Вінниця : [ТОВ "Нілан ЛТД"], 2014. - 464 с. : іл., табл. - 
Бібліогр.: с. 451-460 (130 назв.) 
 

Зі змісту: 
 

Розділ перший. Глобальна енергоекологічна стратегія в процесі модернізації  
світової економіки 
Глава 1. Деформована архітектура світової фінансової системи – 
вирішальний фактор перманентності кризи глобальної економіки 
Глава 2. Реальні та очікувані енергоекологічні наслідки сучасних тенденцій 

в сфері використання ресурсного потенціалу планети, її вплив на наукову парадигму радикальної  
трансформації економіки 
Глава 3. Актуалізація ролі країн-лідерів та міжнародних інститутів в аспекті розв’язання стратегічних 
ноосферних проблем сталого розвитку 
 
Розділ другий. Структурні та трансформаційні проблеми економіки України у світлі потенціалу 
невикористаних можливостей 
Глава 4. Перспективи впровадження механізмів енергоефективності та відновлюваних джерел енергії в 
системі пріоритетів трансформації вітчизняної економіки, соціальної сфери та збереження навколишнього 
середовищ а 
Глава 5. Збалансов ане імпортозаміщення як важливий інструмент ефективної політики подолання  
системної соціально-економічної кризи 
Глава 6. Європейська світоглядна модель – ключовий фактор стратегії інноваційної інтеграції України в  
світові глобалізаційні процеси 
 
Розділ третій. Стратегічні перспективи та пріоритети розвитку вітчизняної економіки в контексті  
трансформаційних глобальних процесів 
Глава 7. Земельні ресурси України як стратегічна складова її участі в європейських та світових процесах 
побудови безпекового еколого-економічного майбутнього 
Глава 8. Перспективні напрямки розвитку національної аграрної  сфери в контексті стратегічних прогнозів  
та шляхів пом’якшення загрози перманентної світової продовольчої кризи 
Глава 9. Масштабне запровадження органічного землеробства – пріоритетна ноосфера, мета міжнародного 
співробітництва в системі глобальних дій на шляху до повноцінного харчування, збереженню біосфери,  
раціональному використанню природних ресурсів 
 
 
К 106001 
   34 
 
    Кирилюк, Наталія Василівна.  
    Особливості реалізації принципу суверенної рівності держав у сучасному міжнародному праві 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / 
Кирилюк Наталія Василівна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2014. - 18 с. 
 
 
К 106051 
   34 
 
    Коваль, Дмитро Олександрович.  
    Міжнародно-правовий захист культурних цінностей у зв'язку зі збройним конфліктом [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Коваль 
Дмитро Олександрович ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2014. - 20 с. 
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К 103832 
   34 
 
    Кравченко, Наталія Петрівна.  
    Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних    цивільних  прав у нотаріальній діяльності 
дипломатичних представництв [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 
12.00.03 "Цивільне право і цивільний процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне прив атне право" / Кравченко 
Наталія Петрівна ; КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 19 с. 
 
 
К 104456 
   34 
 
    Крулько, Іван Іванович.  
    Механізми адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (досвід 
країн Центральної і Східної Європи) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : 
[спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Крулько Іван Іванович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - 
К., 2013. - 20 с. 
 
 
К 104751 
   35 
 
    Крушельницька, Таїсія Анатоліївна.  
    Державне управління розвитком податкової системи 
України в умовах інтеграції у світовий економічний простір [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Крушельницька Таїсія 
Анатоліївна ; НАДУ при Президентові України. - К., 2013. - 36 с. 
 
 
К 105472 
   34 
 
    Куртинець, Мирослав Іванович.  
    Польська наука міжнародного права (історія та сучасність) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" /Куртинець Мирослав Іванович ; НАН 
України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2013. - 21 с.  
 
 
К 105607 
   34 
 
    Кучер, Ольга Сергіївна.  
    Правове забезпечення планування господарської діяльності в КНР [Текст] : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Господарське право, господарсько-процесуальне право" 
/ Кучер Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2014. - 19 с. 
 
 
К 103431 
    34 
 
    Лазарєв, Дмитро Володимирович.  
    Адміністративно-правове забезпечення міжнародної 
взаємодії протидії організованій злочинності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
юридичних наук : [спец.] 12.00.07 "Адм. право і процес"; "Фін. право"; "Інформ. право" / Лазарєв Дмитро 
Володимирович ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2013. - 20 с.  
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К 105682 
   327 
 
    Лебідь, Ірина Геннадіївна.  
    Розвиток відносин Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері міжнародної безпеки (1992-
2010 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвітня історія" 
/ Лебідь Ірина Геннадіївна ; Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 20 с. 
 
 
К 103489 
   339 
 
    Лещенко, Марина Миколаївна.  
    Інтеграційні стратегії ТНК на основі розвитку холдингових  структур [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Лещенко Марина Миколаївна ; КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 20 с.  
 
 
К 105097 
   332 
 
    Литвин, Олександр Юрійович.  
    Тенденції та закономірності розвитку європейської житлової кооперації у контексті світового 
кооперативного руху [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Литвин Олександр Юрійович ; Харк. нац. ун-т імені 
В. Н. Каразіна. - Х., 2013. - 20 с. 
 
 
К 105142 
   34 
 
    Лобовик, Борис Сергійович.  
    Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права [Текст] 
: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.03 "Цивільне право і цивільний 
процес"; "Сімейне право"; "Міжнародне приватне право" / Лобовик Борис Сергійович ; КНУ імені Т. 
Шевченка. - К., 2013. - 20 с. 
 
 

 
 
 
Р 349435 
   34  
 
    Лозинський, Аскольд.  
    Світовий Конґрес Українців та ООН: заради справедливості [Текст] : 
[громад.-політ. вид.] / Аскольд Лозинський. - К. : Києво-Могилянська 
академія, 2013. - 220 с. 
  
Книжка Аскольда Лозинського дає уявлення про досвід діяльності Світового 
Конгресу Українців як однієї з провідних українських організацій діаспори в  
обороні державної незалежності України, української історії, мови, культури 
та прав її громадян. 
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К 105741 
   339 
 
    Малахова, Лариса Володимирівна.  
    Глобальна продовольча проблема в контексті пріоритетів економічного розвитку світового 
господарства [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Малахова Лариса Володимирівна ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. 
Каразіна. - Х., 2014. - 21 с. 
 
 
 
Р 349189 
   339 
 
    Международные перевозки грузов 
железнодорожным транспортом: теория и практика [Текст] : [для 
субъектов внешнеэкон. деятельности, логистических компаний, 
организаторов междунар. ж.-д. перевозок, экспедиторов, таможенных 
брокеров и др.] / Ю. Колейников, О. Платонов, С. Терещенко, В. Чорный. - 
К. : АТ "Пласке", 2012. - 404 с. - (Серия "Международная торговля: 
упрощение процедур") (Knowledge). - Библиогр.: с. 400-403. 
 
Работа посвящена основам организации и выполнения международных 
железнодорожных перевозок. Авторы рассматривают положения основных 
международных соглашений, регламентирующих процедуру перевозки 
грузов железнодорожным транспортом, а также тарифы, определяющие 
исчисление провозных платежей в прямом международном грузовом 
сообщении. Отдельно рассмотрены особенности национальных процедур таможенного контроля и 
оформление транспортных средств и грузов, в том числе  при их перевозке составами комбинированного 
транспорта. Особое внимание уделено электронному документообороту и базирующейся на электронных 
процедурах концепции «Единого окна» в аспекте перемещения грузов через национальную таможенную 
границу. 
 
 
Р 349827 
   336 
 
    Мельник, Альона Олексіївна.  
    Світові економічні кризи: теорія і методологія [Текст] : монографія / А. О. Мельник. - К. : ННЦ "ІАЕ", 
2014. - 389 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 342-388 (515 назв.). 
 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Наукова природа світових економічних криз 
Розділ 2. Причинно-наслідкові зв’язки протікання світових економічних криз на зламі тисячоліть 
Розділ 3. Світова економічна криза як багатоаспектне явище в умовах глобалізації 
Розділ 4. Механізм виявлення передумов світових економічних криз в національних економіках 
Розділ 5. Економіка України під впливом світових економічних криз в умовах глобалізації 
 
 
К 103970 
   32 
 
    Мудрик, Юрій Сергійович.  
    Моделювання реалізації принципів демократії у країнах  Східної Європи (на прикладі Польщі, 
Болгарії та Румунії) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.02 
"Політичні ін-ти та процеси" / Мудрик Юрій Сергійович ; КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 18 с. 
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К 105476 
   327 
 
    Нечаюк, Інна Олексіївна.  
    "Євроскептицизм" у процесі європейської інтеграціїї (друга половина XX – початок XXI ст.) [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвітня історія" 
/ Нечаюк Інна Олексіївна ; Дипломатична акад. України при М-ві Закордонних справ України. - К., 2013. - 
21 с. 
 
 
 К 105480 
   32 
 
    Нечипоренко, Юлія Сергіївна.  
    Раціоналізований парламентаризм як принцип організації роботи парламенту (на прикладі 
Республіки Польща) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.02 
"Політичні ін-ти та процеси" / Нечипоренко Юлія Сергіївна ; МОН, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. 
- К., 2013. - 19 с. 
 
 
К 104937 
   339 
 
    Ніколаєва, Ксенія Миколаївна.  
    Міжнародна конкурентоспроможність країн у транснаціональному економічному просторі [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / Ніколаєва Ксенія Миколаївна ; Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 22 с. 
 
 
К 105888 
   327 
 
    Онищук, Оксана Романівна.  
    Особливості суспільно-політичної трансформації Румунії в контексті європейської інтеграції [Текст] 
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем 
та глобального розвитку" / Онищук Оксана Романівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т імені 
Юрія Федьковича. - Чернівці, 2014. - 19 с. 
 
 
К 105871 
   34 
 
    Оніщик, Юрій Віталійович.  
    Правове регулювання митних відносин в Україні та в країнах Європейського Союзу: фінансово-
правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адміністративне право і процес", "Фінансове право", "Інформаційне право" / Оніщик Юрій Віталійович ; 
М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2014. - 44 с. 
 
 
К 105879 
   338 
 
    Осадча, Наталія Вікторівна.  
    Державне регулювання інституційних  змін у митній політиці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Екон. та упр. нац. господарством" / Осадча Наталія Вікторівна ; 
НАН України, Ін-т економіки промисловості. - Донецьк, 2014. - 32 с. 
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К 104351 
   339 
 
    Осипчук, Мар'яна Дмитрівна.  
    Стратегії реалізації міжнародного туристичного потенціалу в трансформаційних економіках [Текст] 
: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Осипчук Мар'яна Дмитрівна ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - К., 
2013. - 19 с. 
 

 
 
 
Б 16650 
    339 
     
    Оцінка впливу Угоди про асоціацію / ЗВТ між 
Україною та ЄС на економіку України  [Текст] : наукова доповідь / 
[Осташко Т. О., Прокопа І. В., Бородіна О. М. [та ін.] ; за ред. Гейця В. М., 
Осташко Т. О., Шинкарук Л. В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки 
та прогнозування НАН України". - К. : [ДУ "Ін-т економіки та прогнозування 
НАН України"], 2014. - 102 с. 
 

Зі змісту: 
 

1. Експертна оцінка можливих наслідків покращення торговельних 
режимів у результаті підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
2. Оцінки впливу на окремі галузі економіки і товарні ринки 
2.1 Сільське господарство 
2.2 Промисловість 
2.3 Транспортна інфраструктура 
3. Ринок праці 
4. Фінансовий сектор 
4.1 Рух капіталів 
4.2 Фінансові інститути та фінансові ринки 
4.3 Валютна інтеграція 
5.Зміни інституційного середовища 
5.1 Технічне регулювання 
5.2 Державна допомога 
5.3 Державні закупівлі 
5.4 Сільський розвиток 
6. Підходи до зменшення ризиків ЗВТ з ЄС для економіки України 
6.1 Оцінка втрат у торгівлі України від втрати ринків СЕП 
6.2 Напрями зниження ризиків ЗВТ з ЄС для економіки України 
 
 
Р 349477 
   339 
 
    Потенціал сталого розвитку України на шляху реалізації інтеграційного вибору держави [Текст] : 
[колективна монографія] / [О. М. Алимов, С. О. Алимов, О. А. Бондар та ін.] ; НАН України, ДУ "Ін-т 
економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - К. : [ДУ "Ін-т економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України"], 2014. - 520 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 
розд. та у виносках.  
 
У колективній монографії, підготовленій науковцями Державної установи «Інститут економіки 
природокористування та сталого розвитку НАН України» та інших провідних навчальних закладів і  
наукових установ України, досліджуються проблеми формування об’єктивної системи оцінювання  
масштабів розвиненості потенціалу сталого розвитку держави та зафіксовано науковий пріоритет щодо 
реалізації інтеграційного в ибору нашої держави. Розкрито наукові напрацюв ання щодо добору і  
застосування  на практиці стратегічного управління процесами переходу України до сталого розвитку та 
використання домінант провесно-алокаційної Концепції  відвідного типу і структурно-інформаційної теорії  
надійності систем. Проведено аналіз конструктивно-ключових ресурсів, резервів і можливостей 
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національного господарства в контексті реалізації інваріантних стратегій  інтеграційного вибору держави та 
соціально-економічних процесів задля забезпечення надійності функціонування національної економічної  
системи. Окремий розділ присвячено удосконаленню понятійно-категоріального апарату теорії   сталого 
розвитку та стратегічного управління, сформованого при  синхронному використанні принципів системно-
комплексного, об’єктно-цільового, структурно-інформаційного та синергетичного підходів до визначення  
об’єктів (і обсягів) локалізації зусиль у промисловості в контексті розбудови в Україні економіки 
соціального типу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
Р 349598 
    34 
 
    Правові основи розвитку сучасних  політичних 
систем: досвід України та Республіки Білорусь [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 22 
листопада 2012 р. / [за заг. ред. О. В. Скрипнюка] ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. 
Корецького. - К. : [Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України], 2013. - 124 с. - Бібліогр. 
наприкінці ст. 
 
Міжнародна наукова конференція відбулась 22 листопада 2012 р. в Інституті держави і права ім. В. М. 
Корецького НАН України в рамках в иконання міжнародного українсько-білоруського наукового проекту 
«Тенденції та перспективи розвитку політичних систем і державності України та Республіки Білорусь». 
 
 
К 103709 
   34 
 
    Приміч, Денис Володимирович.  
    Право на колективні переговори і укладення колективних договорів: міжнародні стандарти та 
законодавство України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.05 
"Трудове право"; "Право соціального забезпечення" / Приміч Денис Володимиров ич ; Нац. ун-т "Одеська 
юридична акад.". - О., 2013. - 20 с. 
 
 
К 103715 
   339 
 
    Присяжнюк, Юрій Іванович.  
    Міжрегіональна структурна взаємодія економікиУкраїни 
з національними господарськими системами країн Центрально-Східної Європи [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Присяжнюк Юрій Іванович ; МОНмолодьспорт, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2013. - 40 с. 
 
 
Р 349125 
   658 
 
    Ромахова, О. А.  
    Оценка администрирования коммерческого комплекса внешнеэкономической деятельности 
предприятия [Текст] : монография / О. А. Ромахова, Ван Хайчао. - Луганск : Ноулидж, 2013. - 153 с. : табл. 
- Библиогр.: с. 141-152.  
 
В монографии рассмотрена структура коммерческого комплекса ВЭД предприятия, определена природа 
администрирования, выделены и проанализированы элементы администрирования ВЭД промышленного 
предприятия. Предложенные в монографии методы оценки уровня администрирования коммерческого 
комплекса ВЭД позволяют не только определить текущее состояние, но и оценить организационные 
характеристики административного управления, устойчивость его формирования. Результаты оценки 
уровня администрирования могут быть использованы при ситуационной корректировке администрирования  
ВЭД в условиях динамичного развития внешней и внутренней среды промышленного предприятия. 
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Р 346520 
   339 
 
    Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України [Текст] : зб. 
наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 28-31 травня 2013 року, Україна-Словаччина 2013 / Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, Вінницький торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczym Jana 
Kochanowskiego w Kielcach (Polska) [та ін.]. - [Вінниця] : [Центр підготовки наук. та навч.-метод. видань 
ВТЕІ КНТЕУ], 2013 - . 
   Ч. 1. - [Вінниця], 2013. - 556 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
 
 
 
Р 349443 
   339 
 
    Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України [Текст] : зб. 
наук. пр. II Міжнар. наук.-практ. конф., 19-23 травня 2014 року / Київський нац. торг.-екон. ун-т, 
Вінницький торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w 
Kielcach (Polska) [та ін.]. - Вінниця : [Центр підготовки навч.-метод. видань ВТЕІ КНТЕУ], 2014 - . 
   Ч. 2. - Вінниця, 2014. - 460 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  
 
У збірниках (Ч. 1. Ч. 2.)  наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються  
проблеми та шляхи досягнення конкурентоспроможності української економіки, актуальні питання  
менеджменту та фінансові механізми  забезпечення інноваційного розвитку економіки України, проблеми 
облікового, аналітичного та контрольного забезпечення управління підприємством. Досліджуються сучасні  
тенденції та перспектив и розвитку готельного та туристичного бізнесу в Україні. Висвітлюються історичні,  
соціально-політичні  та правові орієнтири євроінтеграції України, проблеми та перспективи застосування  
педагогічних інновацій в контексті європейської інтеграції вищої освіти. 
 
 
 
 
К 104423 
   339 
 
    Тонких, Олексій Григорович.  
    Георегіональні виміри міжнародної конкурентоспроможності України [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Тонких 
Олексій Григорович ; МОНмолодьспорт, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 21 с. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Р 349709 
   339 
 
    Україна: час вибору. ЄС і Митний союз: цифри і факти. ЄС і Митний 
союз у питаннях і відповідях. ЄС і Митний союз: думки та уявлення 
громадян України [Текст] : [брошура] / Центр Разумкова в рамках проекту 
"Європейська інтеграція України: внутрішні фактори і зовнішні впливи". - К. 
: Центр Разумкова, 2014. - 44 с. : іл 
 
 Це брошура для тих, хто хоче отримати найпростіші дані про два можливих 
напрями інтеграції України. Вона не претендує на всеосяжність, а надає  
лише довідкову інформацію і відповіді на деякі питання, які найчастіше 
виникають у дискусіях громадян.  
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К 103648 
   34 
 
    Хайнекер Хаген Петер Фрідріх  
    Правове співробітництво держав-членів Євросоюзу у боротьбі з організованою злочинністю [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Хайнекер Хаген 
Петер Фрідріх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2013. - 16 с. 
 
 
Б 16611 
   339 
 
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 
    Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : [зб. наук. пр.]. - Х. : 
[Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна]. 
 
   № 1086. - Х., 2013. - 196 с. : іл., табл. - (Серія: "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 
Туризм" ; вип. 2). - Бібліогр. наприкінці 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 і туризму. 
 
 
К 103663 
   32 
 
    Хома, Наталія Михайлівна.  
    Моделі  соціальної держави: світовий та український досвід [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політичні ін-ти та процеси" / Хома Наталія Михайлівна ; НАН 
України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2013. - 32 с.  
 
 
К 105301 
   37 
 
    Човган, Ірина Валентинівна.  
    Євроінтеграційний контекст трансформації вищої освіти в Україні (безпековий вимір) [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави 
(політичні науки)" / Човган Ірина Валентинівна ; Нац. ін-т стратегічних  досліджень. - К., 2013. - 18 с. 
 
 
К 105325 
    3 
 
    Чулаєвська, Марина Євгенівна.  
    Державне управління трудовою міграцією України в контексті європейської інтеграції [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." 
/Чулаєвська Марина Євгенівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2013. - 20 с.  
 
 
К 105265 
   339 
 
    Шуба, Марина Володимирівна.  
    Українсько-російське транскордонне співробітництво в умовах євроінтеграції України [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" /Шуба Марина Володимирівна ; Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2013. - 19 с. 
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Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД. 
 
Р 349137 
   005 
 
    Актуальні проблеми менеджменту в сучасних  глобалізаційних  процесах [Текст] : збірник матеріалів 
Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 14-15 березня 2014 року / Державна 
податкова служба України, Нац. ун-т ДПС. - Ірпінь : [Вид-во Нац. ун-ту ДПС України], 2014. - 376 с. 
 
Збірник складається з тез доповідей молодих вчених, студентів, аспірантів. 
 

Зі змісту: 
 

Секція 1. Сучасні реалії та перспективні напрями вітчизняного та міжнародного менеджменту 
Секція 2. Актуальні проблеми менеджменту персоналу в умовах ринкових трансформацій 
Секція 3. Менеджмент фінансової сфери: стан, проблеми, перспективи 
Секція 4. Роль менеджменту в екологічній безпеці України 
Секція 5. Сучасні підходи до управління якістю продукції та послуг 
Секція 6. Математичні моделі і методи в менеджменті 
 
 
Р 349165 
   339 
 
    Маркетинг XXI століття: проблеми та стратегії розвитку, Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та 
молодих вчених (4 ; 2014 ; Луганськ).  
    Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених 
"Маркетинг XXI століття: проблеми та стратегії розвитку", 24-25 квітня 2014 року [Текст] : [наук. 
вид.] / Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля, Каф.маркетингу. - Луганськ : [Вид-во СНУ імені 
Володимира Даля], [2014]. - 172 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
У матеріалах конференції висвітлено основні  теоретичні питання маркетингу та досвіду реалізації функцій 
маркетингу у практиці вітчизняних підприємств. Відображено результати наукових досліджень студентів, 
аспірантів і молодих вчених щодо таких питань: інноваційні та інформаційні технології маркетингової  
діяльності, соціально-відповідальний маркетинг, Інтернет-маркетинг, сучасні маркетингові технології на 
основі брендингу та реклами та ін. 
 
 
Р 349514 
   339 
 
    Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / [М. Я. Матвіїв, 
О. М. Сохацька, І. М. Білецька та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької ; Тернопільський нац. 
екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2013. - 416 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці підрозд. 
 
Розроблено пропозиції  формування маркетингу персоналу підприємств  та їх цінності у нематеріальних 
активах; сформовано умови структурної перебудови економіки України з урахуванням світового досвіду.   

 
Зі змісту: 

 
Розділ 1. Методологічні аспекти нової парадигми маркетингу підприємств в умовах глобалізації 
Розділ 2. Формування нових інноваційних продуктів у новій парадигмі маркетингу підприємств 
Розділ 3. Маркетинг нових послуг у сфері невиробничої діяльності 
 
 
Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність. 
Транснаціональні корпорації. Трансфер міжнародних технологій. 
 
К 104089 
   339 
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    Бусарєва, Тетяна Геннадіївна.  
    Міжнародні інвестиційні процеси і гармонізація національних податкових систем [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / 
Бусарєва Тетяна Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима 
Гетьмана". - К., 2013. - 19 с. 
 
 
Р 349840 
   32 
 
    Електронне урядування [Текст] : навч. посіб. / Семенченко А. І., Жиляєв І. Б., Дзюба С. В. [та ін.] ; 
Кабінет Міністрів, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - 
Херсон : [Грінь Д. С.], 2014. - 392 с. : іл., табл. 
 

Зі змісту: 
 

1. Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування 
2. Електронна демократія та електронна держава 
3. Державна політика та державне управління розвитком інформаційного суспільства та електронного 
урядування. Системи оцінювання розвитку інформаційного суспільств а та електронного урядування 
4. Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження електронного урядування 
5. Організаційно-правове забезпечення електронного урядування в Україні. Стандартизація в електронному 
урядуванні 
6. Інформаційна інфраструктура електронного урядування 
7. Інформаційні ресурси 
8. Електронні адміністратив ні послуги 
9. Інформаційна безпека в електронному урядуванні 
 
 
Р 349092 
   004 
 
   Информационные системы в управлении, образовании, промышленности [Текст] : монография / 
[Алешин Г. В., Андрощук А. С., Анохин В. Н. и др.] ; [под ред. В. С. Пономаренко]. - Х. : [Вид-во ТОВ 
"Щедра садиба плюс"], 2014. - 500 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 486-497 (150 назв.). 
 

Из содержания: 
Разделы: 

 Информационные технологии в технических системах 
 Защита информации в информационных коммуникационных системах 
 Информационные технологии в экономике, экологии, медицине и образовании 
 Компьютерные системы и мультимедийные технологии  в издательско-полиграфическом деле 
 Стандарты и информационное предпринимательство 

 
 
Р 349104 
   004 
 
    Комп'ютерні науки для інформаційного суспільства, міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та 
молодих вчених (ВЕБ-конф.) (4 ; 2013 ; Луганськ).  
    Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених (ВЕБ-конференція) "Комп'ютерні науки для інформаційного суспільства". Інститут 
комп'ютерних систем та інформаційних  технологій, 11-12 грудня 2013 р. [Текст] : [наук. вид.] / 
Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля, Ун-т інформ. технологій та менеджменту, (м. Жешов, 
Польща), Ф-т комп'ют. систем і технологій, Department of Information Technology, Georgia Southern 
University (Statesboro, USA) [та ін.]. - Луганськ : Ноулідж, 2013. - 384 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
У збірці представлено статті учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції 
"Комп'ютерні науки для інформаційного суспільства". 
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Зі змісту: 
 

Секція 1. Інформатика, прикладна математика та математичний аналіз.  
                 Інформаційні системи і технології. Моделювання технічних систем і процесів.  
                     Моделювання соціально-економічних систем і процесів 
Секція 2. Системна інженерія 
Секція 3. Автоматизація і комп’ютерно-інтегров ані технології 
Секція 4. Сучасні веб-технології, дизайн та мультимедіа 
Секція 5. Захист інформації 
Секція 6. Комп’ютерні технології на промисловому та міському транспорті 
Cекція 7. Ком’ютерні науки 
Секція 8. Соціальна інформатика, проблеми інформатизації суспільства 
Секція 9. Актуальні дискусійні питання управління Інтернетом 
 
 
К 105093 
   339 
 
    Литвин, Аліна Євгенівна.  
    Бізнес-моделі ТНК на  світовому ринку інформаційних технологій [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/Литвин Аліна Євгенівна ; КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 18 с. 

 
 

К 103918 
   33 
 
    Морозова, Ольга Григорівна.  
    Соціально-економічна природа фірми та її модифікація в умовах  становлення інформаційного 
суспільства [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та 
історія екон. думки" / Морозова Ольга Григорівна ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - 
К., 2013. - 19 с. 
 
 
С 20339 
   9  
 
    Попик, Володимир Іванович.  
    Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, 
проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Володимир Попик ; НАН України, Нац. б-ка 
України імені В. І. Вернадського. - К. : [Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України], 2013. - 523 
с. : іл. - Бібліогр.: с. 432-519 (1068 назв.). 
 
Розділ 3. Електронні довідкові біографічні ресурси у світовому інформаційному просторі: 
становлення, тенденції та проблеми розвитку  
3.1. Генеза електронних ресурсів біографічної інформації ( кінець XX – початок XXІ ст.) 
3.2. Новітнці тенденції  і перспективи розвитку  світових електронних біографічних інформаційних ресурсів 
3.3. Місце і роль бібліотек у інтеграції та поширенні ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
К 104279 
   339 
 
    Прокопов, Олексій Анатолійович.  
    Конкурентоспроможність національної економіки  на 
міжнародному ринку інформаційних  послуг [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук 
: спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Прокопов Олексій Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т світової екон. та міжнар. відносин. - К., 2013. - 21 с. 
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Р 349787 
   339 
 
    Рабінович, Алла Вікторівна.  
    Правове регулювання зовнішньоінвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 
0304 "Право" спец. 8.03040101 "Правознавство" / Рабінович А. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : 
Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 212 с. - Бібліогр.: с. 206-211.   
 
У посібнику докладно розглянуті основні засади зовнішньоінвестиційної діяльності, розкриті питання 
правового регулювання, функцій та принципів в зовнішньоінвестиційній діяльності, правові засади 
функціонування суб’єктів господарюв ання на зовнішньому ринку.                                                                                                                                    
 
 
 
Розділ 4.  Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес.  
Електронний бізнес. Комерція. 

 
К 104554 
   339 
 
    Ворошилова, Ганна Олександрівна.  
    Механізм удосконалення розвитку міжнародного ринку туристичних послуг в посткризовий період 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" / Ворошилова Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т світової економіки і 
міжнародних відносин. - К., 2013. - 21 с. 
 
 
К 105176 
   331 
 
    Журавльов, Юрій Володимирович.  
    Трансформація міжнародної торгівлі  послугами в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" / Журавльов Юрій Володимирович ; Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 22 
с.  
 
 
К 105036 
   339 
 
    Зінченко, Володимир Анатолійович.  
    Стратегічне управління конкурентною боротьбою підприємств на зовнішніх ринках (на прикладі 
тракторосільгоспмашинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Зінченко Володимир Анатолійович ; 
МОНмолодьспорт, Харк. нац.   екон. ун-т. - Х., 2013. - 40 с.  
 
К 105210 
   339 
 
    Зубко, Олена Віталіївна.  
    Пріоритети розвитку зовнішьної торгівлі України інноваційними товарами [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Зубко Олена 
Віталіївна ; МОНмолодьспорт, Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. - К., 2013. - 23 с. 
 
К 104659 
   339 
 
    Іванова, Ірина Олександрівна.  
    Розвиток світового ринку металопродукції в умовах глобалізації товарних ринків [Текст] : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
відносини" / Іванова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2013. - 
22 с. 
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К 104865 
   339 
 
    Нестеров, Іван Георгійович.  
    Формування системи управління в структурних підрозділах  агропромислових транснаціональних 
корпорацій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 
упр. п-вами (за видами екон. діяльності)" / Нестеров Іван Георгійович ; Кабінет Міністрів, Нац. ун-т 
біоресурсів та природокористування України. - К., 2013. - 21 с. 
 
 
К 105839 
   339 
 
    Одосій, Олександр Васильович.  
    Регулювання агропродовольчого ринку в умовах  формування зони вільної торгівлі  
між Україною та Європейським Союзом [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" / Одосій Олександр Васильович ; Мінагрополітики, 
Львів. нац. аграр. ун-т. - Л., 2014. - 20 с. 
 
 
Р349074 
   339 
 
    Тенденції розвитку національного та міжнародного бізнесу в XXI столітті  [Текст] : матеріали наук.-
практ. конф. за міжнар. участі, [Київ-Євпаторія, 25-26 квіт. 2013 р.] / Нац. авіац. ун-т, ДВНЗ "Донбас. держ.  
пед. ун-т", Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля, Ін-т міжнар. відносин. - К. ; Євпаторія : Ноулідж,  
2013. - 179 с. : іл.  
 
Збірник розрахований на науковців, освітян, фахівців органів державної влади та бізнесу, аспірантів, 
магістрантів та студентів вищих навчальних закладів. 
 
 
К 104443 
   339 
 
    Третяк, Олександр Миколайович.  
    Інституційне забезпечення розвитку біржової торгівлі  сільськогосподарською продукцією в 
Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
нац. господарством" / Третяк Олександр Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 
"Ін-т аграр. економіки". - К., 2013. - 20 с. 
 
 
Р 349648 
   339 
 
    Чернобай, Ліана Іванівна.  
    Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного оцінювання та планування витрат на 
експортну діяльність підприємств з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку [Текст] : 
монографія / Чернобай Л. І., Вацик Н. О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч. -наук. ін-т економіки і 
менеджменту, Кафедра менеджменту і міжнар. підприємництва. - Л. : Растр-7, 2014. - 464 с. : табл. - 
Бібліогр.: с. 398-431. 
 
У монографії досліджено методи аналізування та економічного оцінюв ання витрат на експортну діяльність, 
сформовано їх типологію, виокремлено принципи, види та методи планув ання витрат на експортну 
діяльність, проведено аналізування результатів експортної діяльності вітчизняних підприємств та 
сформовано матрицю взаємозв’язків між чинниками формування витрат на експортну діяльність та складом 
таких в итрат з  урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку. Розроблено модель та інструментарій 
аналізування та економічного оцінювання витрат на експортну діяльність підприємств з урахуванням стадій 
залучення до зовнішнього ринку. Представлено технологію поточного та стратегічного планув ання витрат 
на експортну діяльність з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку. 
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Розділ 5. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 
 
К 104248 
   339 
 
    Дюгованець, Олеся Михайлівна.  
    Формування спільної політики ЄвропейськогоСоюзу у сфері венчурного фінансування [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / Дюгованець Олеся Михайлівна ; КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 21 с. 
 
 
К 105173 
   336 
 
    Жупаненко, Віктор Миколайович.  
    Формування та розвиток інфраструктури ринку цінних паперів Європейського Союзу [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / Жупаненко Віктор Миколайович ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 
2013. - 19 с. 
 
 
Р 349733 
   339 
 
    Колосова, Вікторія Павлівна.  
    Співробітництво України з міжнародними установами та секторальна бюджетна підтримка [Текст] : 
[монографія] / В. П. Колосова ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". - К. : [б. и.], 
2013. - 256 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 247-254 (60 назв.). 
 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Участь України в Європейській політиці сусідства 
Розділ 2. Співпраця України з Міжнародним валютним фондом 
Розділ 3. Співпраця України зі Світовим банком 
Розділ 4. Співпраця України з  Європейським банком реконструкції та розвитку 
Розділ 5. Співпраця України з Європейським інвестиційним банком 
Розділ 6. Співробітництво України з Чорноморським банком торгівлі і розвитку 
Розділ 7. Співробітництво з Кредитною установою для відбудови 
Розділ 8. Співробітництво з Північною екологічною фінансовою корпорацією 
Розділ 9. Співробітництво з Фондом  Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
К 105377 
   339 
 
    Лотош, Олександр Михайлович.  
    Прямі іноземні інвестиції в системі забезпечення економічної безпеки України [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02  "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Лотош Олександр Михайлович ; КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 21 с.  
 
 
К 105798 
   336 
 
    Нанавов, Антон Семенович.  
    Детермінанти  стійкості та адаптивності фінансової системи Великобританії за умов глобальних  
структурних трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
"Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Нанавов Антон Семенович ; МОН України, КНУ 
імені Т. Шевченка. - К., 2014. - 21 с. 
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К 104385 
   339 
 
    Степанюк, Євген Віталійович.  
    Забезпечення фінансової стабільності в контексті 
регулювання міжнародних потоків капіталу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Степанюк Євген Віталійович ; Ун-т банківської справи 
НБУ (м. Київ). - К., 2013. - 21 с. 
 
 

  
Р 349712 
   33 
 
    Фінансова безпека в системі забезпечення 
національних  економічних інтересів: проблеми та перспективи [Текст] 
: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2014 р. / 
Полтавський нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, Каф. фінансів і 
банківської справи, Київ. нац ун-т імені Тараса Шевченка, Каф. фінансів, Ун-
т банківської справи Нац. банку України [та ін.]. - Полтава : [ПолтНТУ], 
2014. - 257 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.  
 
 
У збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції  
відображено результати наукових досліджень провідних науковців, молодих 
учених та аспірантів, розглянуто актуальні теоретичні й практичні проблеми 

забезпечення фінансової безпеки та впливу глобалізаційних процесів на національні економічні  інтереси 
держави. Значну увагу приділено загрозам, механізму та системі забезпечення фінансової безпеки держави.  
Розглянуто проблеми і пріоритети забезпечення бюджетної та податкової безпеки держави. Висвітлено 
питання ролі й впливу стабільності фінансових ринків на фінансову безпеку держави. 
 

Зі змісту: 
 

Секція 2. Вплив глобалізаційних процесів на стан фінансової безпеки національної економіки 
Секція 7. Міжнародний досвід забезпечення фінансової безпеки 
 
 
К 105245 
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    Шперун, Христина Всеволодівна.  
    Правовий статус Міжнародного валютного фонду [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Шперун Христина Всеволодівна ; КНУ імені Т. 
Шевченка. - К., 2013. - 18 с. 
 


