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Тематична виставка " Міжнародна економіка. 
Європейський Союз і Україна" 

 
(надходження IV квартал 2014) 

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

 
 
Р 350127 
   327 
 
    Америка  і  Європа  у  сучасних   міжнародних  трансформаціях [Текст] : 
[монографія] / [Шергін С. О., Погорська І. І., Макаренко Є. А. та ін.]. - К. : 
[Центр вільної преси], 2014. - 472 с. : рис. - (Наукова серія "Трансатлантичні 
дослідження"). - Бібліогр. наприкінці підглав. 
 

Зі змісту: 
 

Глава 1. Глобальні тенденції сучасного міжнародного розвитку 
Глава 2. Зовнішня і  безпекова політика США: трансформаційний контекст 
Глава 3. Міжрегіональні вектори стратегічного партнерства 

Глава 4. Стратегічні відносини: Латинська Америка – США 
Глава 5. Європа у сучасних міжнародних трансформаціях 
Глава 6. Міжнародна політика України: стратегії інтеграції 
 
 
К 107233 
   34 
 
    Білозір, Оксана Володимирівна.  
    Міжнародно-правове регулювання трудової міграції в рамках Європейського Союзу [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" 
/ Білозір Оксана Володимирівна ; Ін-т законодавства ВР України. - К., 2014. - 20 с.  
 
 
К 107249 
   37 
 
    Бобраков, Сергій Вікторович.  
    Практико-орієнтована спрямованість професійної підготовки вчителів у вищих навчальних 
закладах Німеччини [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Бобраков Сергій Вікторович ; МОН, ДЗ "Луганський нац. ун-т 
імені Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 21 с.  
 
 
К 107157 
   32 
 
    Гаджиєва, Ділара Вагіфівна.  
    Міжнародні чинники створення та діяльності інститутів політичного транзиту [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : спец. 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку" / Гаджиєва Ділара Вагіфівна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - 
О., 2014. - 18 с. 
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К 107171 
   37 
 
    Гамерська, Ірина Ігорівна.  
    Педагогічні засади гармонізації національних і європейських стандартів освіти в контексті 
Болонського процесу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Гамерська Ірина Ігорівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т імені І. Франка. - 
Дрогобич, 2014. - 20 с.  
 
 
Р 350055 
   9 
 
    Глобальна периферія в XXI ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу [Текст] : 
зб. наук. пр. / [за заг. ред. Гури В. К.] ; ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України". - К. : [LAT&K], 2014. - 
394 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 
 
У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми політичного, економічного та 
соціокультурного розвитку країн Азії та Африки, розкриваються джерела, рушійні сили і закономірності 
цивілізаційного ренесансу регіонів Третього світу, досліджуються чинники впливу мультицивілізаційного 
феномену на трансформацію світосистеми, аналізується сучасний стан політичних процесів в країнах 
«Арабської весни», з’ясовується характер поточних перетворень і перспектива подальшого прогресу держав 
Південно- Східної Азії 
 

 
 
Р 350182 
   338 
 
    Глобальні та локальні проблеми соціально-
економічного розвитку України [Текст] : колективна монографія [молодих 
учених] / Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. 
Каразіна], 2013. - 500 с. : рис., фот. кол., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 
Зі змісту: 

 
 
Розділ 3. Моделі управління зовнішньоекономічною діяльністю. – С.193-254. 
Розділ 5. Сучасні виклики глобальної господарської системи. – С.304-383. 
 

 
Р 350047 
   34 
 
    Гордеюк, Алла Олександрівна .  
    Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / А. О.Гордеюк, С. Ф. Гуцу ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. 
Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2014. - 53 с. - Бібліогр.: с. 50-51 (21 назва). 
 
Розкрито основні теми курсу «Міжнародне право», а саме: поняття, особливості  та історія; джерела, 
принципи і суб’єкти, в тому числі міжнародного економічного права. Посібник допоможе закріпити здобуті 
на лекціях і при самостійному вивченні теоретичні знання, основні положення міжнародно-правових 
документів у цій сфері, а також ознайомитись з найважливішими правовими інститутами, правильно 
зрозуміти їхній зміст і спрямованість, навчитися застосовувати здобуті знання у практичній діяльності. 
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  Р 350035   
     32 
     Громадянське суспільство України: сучасний стан 
та перспективи  впровадження європейських  стандартів 
взаємодії з державою [Текст] : зб. матеріалів міжнар.наук.-практ. конф., Київ, 
12 грудня 2013 р. / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2014. - 192 
с. : табл. - (Серія "Громадянське суспільство" ; вип. 1). - Бібліогр. наприкінці 
ст. 
 
Збірник містить тексти виступів учасників науково-практичної конференції, 
організованої Національним інститутом стратегічних досліджень і присвяченої 
проблемам державно-громадської взаємодії в умовах політичної модернізації 
України. Обговорено широке коло питань, пов’язаних із сучасним станом 
соціальної активності та самоорганізації громадян України в контексті 
забезпечення й захисту прав і свобод людини та громадянина, взаємодії 
держави з організованим суспільством, способом забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів 
державної влади, встановлення рівноправного діалогу з громадськістю. 
 
 
К 107825 
   339 
 
    Джумурат, Олена Володимирівна.  
    Управління митними ризиками в системі забезпечення національної економічної безпеки [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. господарством" 
/Джумурат Олена Володимирівна ; ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т імені А. Нобеля". - Д., 2014. - 21 с. 
 
 
Р 350142 
   34 
 
    Дмитриев, Владимир Николаевич.  
    Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: правовые режимы 
и внешнеэкономическая правосубъектность [Текст] : учебное пособие / В. Н. Дмитриев, А. И. 
Завгородняя ; Харьковский нац. ун-т имени В. Н. Каразина. - Х. : [ХНУ имени В. Н. Каразина], 2013. - 96 с. : 
табл. - Библиогр.: с. 94-95. 
 

Из содержания: 
 

Раздел 1. Субъекты внешнеэкономической деятельности и их правосубъектность 
Раздел 2. Правовые режимы 
Раздел 3. Режим наибольшего благоприятствования в международных договорах Украины 
Раздел 4. Правовые новации во внешнеторговых отношениях Украины в связи со вступлением в ВТО 
 
 
К 107854 
   336 
 
    Дмитрієв, Євген Євгенович.  
    Ліквідність банківських систем в контексті міжнародної фінансової безпеки [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/Дмитрієв Євген Євгенович ; МОН України, Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2014. - 23 с. 
 
 
К 108026 
   339 
 
    Задирака, Олена Іванівна.  
    Підвищення якості життя в Україні в умовах посилення економічної взаємозалежності країн світу 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
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міжнародні екон. відносини" / Задирака Олена Іванівна ; МОН України, Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. 
- Х., 2014. - 22 с. 
 
 

 
 
Р 350184 
   33 
     
   Китай: опыт сопряжения глобальных  и 
национальных  институциональных трансформаций в "посткризисе" 
[Текст] : коллективная монография / [С. В. Беренда, Ван Сяодун, Н. А. 
Галуцких и др.] ; под общ. ред. А. Н. Коломиец ; Харьковский нац. ун-т имени 
В. Н. Каразина, Ин-т экономики и междунар. отношений. - Х. : [ХНУ имени В. 
Н. Каразина], 2013. - 332 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд. 
 

Из содержания: 
 

Часть 1. Посткризисное мировое хозяйство: основные тенденции 
изменения глобальных институтов 

           Раздел 1.1. Посткризисное хозяйство – новая институциональная реальность 
           Раздел 1.2. Взаимодействие науки, образования и бизнеса как институт  
                               современной хозяйственной системы 
           Раздел 1.3. Реформа мировой финансовой архитектуры 
Часть 2. Хозяйственно-экономические институты Китая: основные направления и факторы развития 
           Раздел 2.1. Эволюция моделей социально-экономического развития стран 
           Раздел 2.2. Баланс демографического и экономического развития Китая 
           Раздел 2.3. Банковская система Китая 
           Раздел 2.4. Формирование инновационного сектора в Китае: особенности  
                               государственной инновационной политики 
          Раздел 2.5. Энергетическая стратегия Китая 
          Раздел 2.6. Асимметрия регионального развития Китая 
          Раздел 2.7. Экологические проблемы Китая и пути их решения 
Часть 3. Китай в мировой экономике – показатель эффективности сопряжения 
          Раздел 3.1. Теория сопряжения институтов 
          Раздел 3.2. Китай в международной торговле 
          Раздел 3.3. Китай в мировых инвестиционных процессах 
          Раздел 3.4. Китай в мировом автомобилестроении 
          Раздел 3.5. Товарная структура торговли между Украиной и Китаем 
          Раздел 3.6. Институциональные основы украино-китайских торговых отношений 
          Раздел 3.7. Особенности торгово-экономических отношений России и Китая 
          Раздел 3.8. Методика оценки конкурентоспособности региона: содержание и  
                             апробация в регионах Китая 
          Раздел 3.9. Китайский опыт участия в ВТО – перспективы для России 
 
 

 
 
Р 350475 
   339 
 
    Ковтун, Олег Іванович.  
    Глобальна економіка [Текст] : підручник / Ковтун О. І., Куцик П. О., 
Башнянин Г. І. ; [за заг. ред. Ковтуна О. І.] ; Львівська комерційна акад. - Л. : 
Вид-во ЛКА, 2014. - 704 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці тем. 
 
У підручнику вісвітлено теоретико-методологічні положення та принципи 
глобальної економіки. Розглянуто питання природи глобальних 
трансформацій, становлення глобальної економіки, генези та форм 
інтернаціоналізації та глобальної економічної інтеграції, еволюції форм 
організації глобального корпоративного бізнесу, вивчення та формування 
конкурентних переваг корпоративної та регіональної економічної інтеграції в 
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глобальних умовах розвитку, динаміки процесів інституалізації глобального економічного розвитку, дії 
механізмів глобального ринку, систему регуляторних інститутів глобальної економіки та їх функцій, 
формування стратегічних альтернатив  забезпечення конкурентоспроможності та конкурентного лідерства 
глобальних корпорацій. 
 
 
Р 349956 
    34 
 
    Коломоєць, Тетяна Олександрівна.  
    Адаптація інформаційного законодавства України до вимог ЄС як складова сучасного вітчизняного 
правотворчого процесу [Текст] : монографія / Т. О.Коломоєць, С. В. Грищак ; ДВНЗ "Нац. гірнич. ун-т". - 
Д. : НГУ, 2013. - 164 с. - Бібліогр.: с. 133-162. 
 
У монографії розглянуто, яким чином інформаційне законодавство адаптується до вимог ЄС в процесі 
правотворчої діяльності. Особливу увагу приділено механізму реалізації адаптаційних процесів у сучасних 
законах та окреслено проблеми, які при цьому виникають. Сформульовані пропозиції щодо вирішення 
питань інформаційного законодавства. 
 
 
К 106836 
   327 
 
    Король, Сергій Миколайович.  
    Регіональна євроінтеграційна політика України (на прикладі Закарпатської та Сумської областей) 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політичних наук : [спец.] 23.00.02 "Політичні ін-ти та 
процеси" /Король Сергій Миколайович ; МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2014. - 20 с. 
 
 
К 107733 
   34 
 
    Костилєв, Олександр Михайлович.  
    Міжнародно-правові інституційні механізми захисту іноземних інвестицій [Текст] : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Костилєв Олександр 
Михайлович ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2014. - 20 с. 
 
 
К 106161 
   34 
 
    Котенко, Олена Миколаївна.  
    Міжнародно-правове регулювання трубопровідного транзиту енергоносіїв [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" / Котенко Олена 
Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К., 2014. - 21 с. 
 

 
 
 
 
Р 350063 
   34 
 
    Красникова, Александра Валериевна.  
    Имплементация международно-правовых  норм в 
национальное законодательство государств [Текст] : учебное пособие / А. 
В. Красникова ; Одесская нац. морская акад. - Херсон : Олди-Плюс, 2014. - 
192 с. - Библиогр. в конце разд. 
 
В учебном пособии освящаются основные вопросы имплементации 
международных норм в национальное законодательство государств. 
Исследованы основные понятия, принципы, механизмы и особенности 
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реализации норм международного права в законодательстве государств и, частности, в праве Украины в 
рамках правоотношений в сфере прав человека, международного морского права и права Европейского 
Союза. 
 
 
Р 350176 
   31 
 
    Култаєва, Марія Дмитрівна.  
    Європейська теоретична соціологія ХХ-ХХІ століття [Текст] : навч. посіб. [для студентів-соціологів та 
асп.] / М. Д. Култаєва, О. І. Навроцький, І. І. Шеремет ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - 2-ге 
вид., випр. та допов. - Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2013. - 372 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці тем.  
 
У другому виданні посібника автори намагались урахувати побажання рецензентів і студентів, які ним 
користувались. На прохання студентів у посібнику з’явилась ще одна структурна одиниця – додаток, до 
якого увійшли теми, які торкаються раннього етапу становлення соціології як науки. Оскільки 
позитивістська лінія еволюції сучасної соціологічної думки широко представлена у різних розділах 
посібника до «Додатку» було внесено теми: «К.Маркс і його внесок до розбудови соціології»  і «Соціологічні 
погляди   Г.Тарда». 
   Основний зміст посібника доповнено новими персоналіями (З.Кракауер, В.Беньямін, А.Гоннет, Г.Вільке і 
Р.Штіхвє), що сприятиме розширенню уявлень про тенденції розвитку європейської соціологічної думки у 
ХХ-ХХІ ст. 
 

 
 
Р 350158 
   658 
 
    Малярець, Людмила Михайлівна.  
    Контролінг  зовнішньоекономічної діяльності підприємства: 
аналітичний підхід [Текст] : монографія /Малярець Л. М., Проскурніна Н. В. 
; [Харківський нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця]. - Х. : Вид-во ХНЕУ 
імені Семена Кузнеця, 2014. - 228 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 185-203. 
 
Уточнено зміст зовнішньоекономічної діяльності підприємства та 
обґрунтовано  теоретичні аспекти її контролінгу.  Систематизовано аналітичні 
інструменти оцінювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства для її 
контролінгу. Розроблено рекомендації щодо методичного забезпечення 
контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

   
                                                                                                            
К 108316 
   37 
 
    Маріуц, Ілона Олександрівна.  
    Розвиток університетської освіти Румунії в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" 
/ Маріуц Ілона Олександрівна ; МОН України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. - К., 2014. - 23 с. 
 
 
Р 349948 
   339 
 
    Мегатренды развития глобальной экономической системы: ведущие акторы, фреймы и 
детерминанты инновационных сдвигов [Текст] : монография / [О. Б. Чернега, А. В. Артеменко, Абудавуд 
Басем [и др.]. - Донецк : ТОВ "Східний видавничий дім", 2014. - 308 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце разд. -
 Авт. указаны на обороте тит. л. 
 
В  монографии  представлены  результаты  исследования  тенденций  развития глобальной экономической 
системы,  среди  которых  теоретические  подходы  к  изучению   процесса глобализации,  определение  
мегатрендов  и  вызовов  развития, особенностей выполнения ЦРТ,  социальные аспекты  глобализации,  
перспективы  экономического  роста   развитых стран    мира    и    государств   с   переходной   экономикой,    
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особенности    современных интеграционных   и   инновационных    процессов,    тенденции   слияний   и   
поглощений, специфика  развития  экономических  агентов,  в т.ч.  ТНК, качественные   характеристики 
современного  банкротства   и   финансирования  процессов  развития,  а  также отдельные государственные 
и надгосударственные политики. 
 
 
К 106883 
   339 
 
    Меленцова, Ольга Володимирівна.  
    Інституційні трансформації зовнішньоекономічних відносин в умовах глобалізації [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної 
думки" /Меленцова Ольга Володимирівна ; МОН, Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2014. - 17 с. 
 
 
К 106907 
   339 
 
    Меша, Ольга Володимирівна.  
    Інноваційні трансформації світового економічного розвитку в умовах глобальної конкуренції 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні економічні відносини" / Меша Ольга Володимирівна ; МОН, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 
23 с. 
 
 
С 20473 
   339 
 
    Міжнародна економіка [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Київський нац. торг.-екон. ун-т : в 
2-х ч. - К. : [КНТЕУ], 2014 - .   
   Ч. 1 / [А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, Л. П. Кудирко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - К., 2014. - 564 с. : 
іл., табл. - Предм. покажч.: с. 548-556. - Бібліогр.: с. 557-563 (81 назв.). 
 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Предмет і завдання дисципліни «Міжнародна економіка»  
Розділ 2. Міжнародна економічна система 
Розділ 3. Національні економіки та їх взаємодія 
Розділ 4. Середовище міжнародної економічної діяльності 
Розділ 5. Теорії міжнародної торгівлі 
Розділ 6. Міжнародна торгівля товарами 
Розділ 7. Міжнародна торгівля послугами 
Розділ 8. Міжнародна торговельна політика 
Розділ 9. Міжнародний рух капіталу 
Розділ 10. Прямі зарубіжні інвестиції та міжнародне співробітництво 
Розділ 11. Міжнародне портфельне інвестування 
Розділ 12. Міжнародні кредитні відносини 
Розділ 13. Міжнародна міграція робочої сили 
Розділ 14. Міжнародний науково-технологічний обмін 
 
 

    
 
Б 16684 
   339 
 
    Міжнародні відносини країн Центрально-Східної 
Європи в умовах  бігравітаційних процесів [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. конф., 22-23 травня 2014 р., м. Хмельницький / Хмельницький 
нац. ун-т. - Хмельницький : [ХНУ], [2014]. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр. 
наприкінці ст. 
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Збірник матеріалів   Всеукр. наук.-практ. конференції складається з 7-ми розділів: 
 

 Історико-краєзнавчі та політико-правові аспекти формування сучасних міжнародних відносин 
 Сучасні закономірності розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин 
 Економічна природа диверсифікації міжнародних відносин за умов глобалізації світового 

господарства 
 Тенденції розвитку країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів 
 Україна та Центрально-Східна Європа: минуле та сучасність 
 Підготовка фахівців з аналізу розвитку країн Центрально-Східної Європи та їх місце в міжнародних 

відносинах 
 Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем 

 
 
К 108278 
   33 
 
    Міхель, Романа Володимирівна.  
    Вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на формування економічної системи ЄС [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / Міхель Романа Володимирівна ; МОН україни, Львів. нац. ун-т імені І. Франка. - Л., 2014. 
- 20 с.  
 
 
К 106924 
   339 
 
    Перенчук, Олександра Петрівна.  
    Євроінтеграційні трансформації в умовах циклічності глобального економічного розвитку [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
економічні відносини" / Перенчук Олексндра Петрівна ; МОН, Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 24 с.  
 
 
К 106939 
   34 
 
    Петришин, Олег Олександрович.  
    Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та 
порівняльний 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" / Петришин Олег Олександрович ; 
МВС, Нац. акад. внутрішніх справ. - К., 2014. - 19 с.  
 
 
К 106944 
   34 
 
    Петров, Роман Арестович.  
    Правова природа "acquis" Європейського Союзу та його транспозиція у правові системи третіх 
країн [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнародне право" 
/ Петров Роман Арестович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2014. - 38 с. 
 
 
К 106950 
   34 
 
    Петрушевська, Олена Вікторівна.  
    Гарантії захисту прав платників податків в Україні в умовах  євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адміністративне право і процес"; "Фінансове право"; 
"Інформаційне право" / Петрушевська Олена Вікторівна ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. - 
Ірпінь, 2014. - 20 с. 
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Р 350106 
   334 
 
    Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та 
регулювання [Текст] : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 27 
червня 2014 р. / Ф-т міжнар. економіки і менеджменту ДВНЗ "Київський нац. 
екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Наук. парк Київського нац. екон. ун-ту, 
Міжнар. ін-т бізнес-освіти Київського нац. екон. ун-ту імені Вадима Гетьмана 
[та ін.]. - К. : Науковий парк КНЕУ, 2014. - 232 с. : рис., табл. - Бібліогр. 
наприкінці ст. 
 

Зі змісту: 
 

   Молчанова Е. Ю., Куриленко Ю. В. Світовий ринок ІТ- послуг 
аутсорсингу. – С.140-142. 
   Пилипчук С. Б. Світовий досвід стимулювання розвитку інноваційних підприємств. –  С.163-164. 
   Пономаренко Р. О. Вплив маркетингових активів на формування стійких конкурентних переваг 
міжнародної компанії. – С.165-167. 
   Савчук Н. В. Правила регулювання бюджетів країн - членів Єврозони. – С.184-185. 
   Скіцько В. І. Електронна торгівля в Україні: проблеми та  перспективи розвитку. –С.188-190. 
   Шавло І. А., Шкуренко Н. Г. Стратегії інноваційного розвитку малого бізнесу в зарубіжних країн. – 
С.214-215. 
 
 
К 107604 
   339 
 
    Поштар, Євгенія Леонідівна.  
    Розвиток інституцій фінансової інтеграції Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Поштар Євгенія 
Леонідівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2014. - 21 с. 
 
 
К 107332 
   339 
 
    Ра'ад Абдель Раззак А. Аль Арабіят  
    Розвиток Королівства Йорданії як малої відкритої економіки в системі світового господарства 
[Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні відносини" / Ра'ад Абдель Раззак А. Аль Арабіят ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т 
імені В. Н. Каразіна. - Х., 2014. - 21 с.  
 
 
К 107345 
   37 
 
    Радченко, Тетяна Анатоліївна.  
    Полікультурні засади організації навчального процесу в університетах Швейцарії [Текст] : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / 
Радченко Тетяна Анатоліївна ; Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. - Житомир, 2014. - 20 с.  
 
 
Р 349983 
    34 
 
    Репецький, Василь Миколайович.  
    Корпоративне право Європейського Союзу та України [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 
0304 "Право" спец. 8.03040101 "Правознавство" (для денної та заочної форм навчання) / Репецький В. М., 
Музика Я. І., Граб С. О. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 276 с. - 
Бібліогр.: с. 266-275. 
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Розроблено з урахуванням навчальної програми студентів – юристів ЛКА. Містить теми та плани лекцій, 
список літератури, рекомендованої для вивчення кожної теми, методичні рекомендації до тем у цілому та до 
кожного питання, теми та план семінарських занять, теми рефератів, критерії оцінювання знань та короткий 
словник термінів. 
 
 
К 107377 
   327 
 
    Ржевська, Ніна Федорівна.  
    Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США [Текст] : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та 
глобального розвитку" / Ржевська Ніна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т імені Тараса 
Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. - К., 2014. - 42 с.  
 
 
К 108240 
   339 
 
    Рубіш, Марина Андріївна.  
    Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарювання у процесі реалізації спільних проектів 
транскордонного співробітництва [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 
08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)" / Рубіш Марина Андріївна ; МОН України, 
ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т". - Ужгород, 2014. - 21 с. 
 
 
К 106555 
   339 
 
    Свєтлов, Андрій Анатолійович.  
    Континентальна інтеграційна стратегія США в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Свєтлов Андрій Анатолійович ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2014. - 
20 с. 
 
 
К 106560 
   31 
 
    Севрюков, Денис Георгійович.  
    Еволюція соціальної держави у Західній Європі: історико-теоретичні аспекти [Текст] : автореф. дис. 
на  здоб. наук. ступеня д-ра юридичних наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права"; "Історія 
політичних і правових учень" / Севрюков Денис Георгійович ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку 
людини "Україна". - К., 2014. - 37 с. 
 
 
С 20469 
   327 
 
    Седляр, Юлія Олександрівна.  
    Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика [Текст] : монографія / Ю. О. Седляр ; Київ. 
нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Миколаїв : [Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили], 2013. 
- 412 с. : табл. - Бібліогр.: с. 350-405 (1069 назв.) та у виносках.  
 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Теоретичні підходи до аналізу міжнародних санкцій 
Розділ 2. Політико-правовий механізм ООН із реалізації міжнародних санкцій 
Розділ 3. Політика санкцій ООН як інструмент із підтримки міжнародного миру та безпеки 
Розділ 4. Санкційна  політика регіональних організацій 
            4.1.Політика впровадження санкцій у системі ЄС 
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Розділ 5. Політика санкцій у контексті забезпечення національних інтересів США 
 
 
К 106563 
   34 
 
    Селезньов, Віталій Євгенійович.  
    Уніфікація норм права з прав людини в умовах європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" 
/ Селезньов Віталій Євгенійович; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2014. - 20 с. 
 
 
К 106593 
   35 
 
    Сидоренко, Наталя Олегівна.  
    Органи місцевого самоврядування України як суб'єкти міжнародного співробітництва в умовах 
європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 
25.00.04 "Місцеве самоврядування" / Сидоренко Наталя Олегівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України, Дніпропетр. регіональний ін-т держ. упр. - Д., 2014. - 20 с. 
 
 

 
 
Р 350210 
   37 
 
    Сидорчук, Нінель Герандівна.  
    Професійно-педагогічна підготовка студентів університетів у контексті 
єдиного європейського освітнього простору: історико-педагогічний 
аспект [Текст] : монографія / Сидорчук Нінель Герандівна ; Житомир. держ. 
ун-т імені Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - 608 с. : 
іл., табл. - (Наукова школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх 
учителів"). - Бібліогр.: с. 460-507 та у додатках.   
 
У монографії автор розглядає реформаційні процеси освітянської галузі у 
контексті інтеграційних процесів та аналізує сучасну систему професійно-

педагогічної підготовки студентів університетів у контексті єдиного європейського освітнього простору. 
 
 
К 107302 
    3 
 
    Скрябіна, Дар'я Сергіївна.  
    Механізми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України [Текст] : автореф. 
дис. на здоб. наук ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми державного управління" 
/ Скрябіна Дар'я Сергіївна ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 21 с. 
 
 
К 107327 
   339 
 
    Смуні Самір  
    Міжнародні інтеграційні процеси у країнах Північної Африки (на прикладі Королівства Марокко) 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. 
екон. відносини" / Смуні Самір ; МОН, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського. - Донецьк, 2014. - 21 с. 
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К 107329 
   37 
 
    Сніговська, Оксана Володимирівна.  
    Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин в 
освітньому середовищі класичного університету [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Сніговська Оксана Володимирівна ; МОН, 
Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - Умань, 2014. - 25 с.  
 
 
К 108000 
   339 
 
    Сосновська, Олександра Павлівна.  
    Формування та використання зовнішньоекономічного потенціалу прикордонних регіонів [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка" /Сосновська Олександра Павлівна ; МОН України, Черніг. нац. технол. ун-т. - 
Чернігів, 2014. - 19 с. 
 
 
Р 349979 
   31 
 
    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т 
регіон. досліджень. - Л. : [Ін-т регіональних досліджень НАН України]. -    
   Вип. 4 (102) : Механізми взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі. - Л., 2013. 
- 449 с. - Бібліогр. в кінці ст. 
 
Збірник містить результати теоретичних і прикладних досліджень із широкого кола питань взаємодії 
суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі. Основна увага приділена механізмам взаємодії 
та теоретико-методологічним та практичним підходам використання транскордонної взаємодії у 
торговельній, міграційній, культурній, екологічній та енергетичних сферах, а також можливостям 
застосування цього досвіду в Україні. 
 
 
К 107542 
   35 
 
    Стаднік, Віталій Михайлович.  
    Інститут самоврядування у формі автономії: порівняльний аналіз європейського досвіду [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня  канд. наук  з держ. упр.  : [спец.] 25.00.04 "Місцеве самоврядування" / 
Стаднік Віталій Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіональний ін-т 
держ. упр. - О., 2014. - 20 с. 
 
 
К 108400 
   35 
 
    Стрельцов, Володимир Юрійович.  
    Ціннісна доктрина державного управління європейськими інтеграційними процесами [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Стрельцов Володимир Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. - К., 2014. - 36 с. 
 
 
 
 
Р 350213 
   34 
 
    Тарасов, Олег Володимирович.  
   Суб'єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії  [Текст] : 
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монографія / О. В. Тарасов ; за ред. М. В. Буроменського ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, Б-ка 
каф. міжнар. права Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2014. - 512 с. - Бібліогр.: с. 366-
511 (1968 назв.) та у виносках. 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Еволюція поняття «Суб’єкт міжнародного права» 
Розділ 2. Правова персоналія як наукова дисципліна 
Розділ 3. Міжнародно-правова антропологія 
Розділ 4. Міжнародно-правова кратологія 
Розділ 5. Міжнародно-правова корпоратологія 
 
 
 
 
Р 350493 
   33 
     
    Трансформація інноваційного потенціалу України в 
умовах інтеграції у світову економіку [Текст] : [монографія] / [під. ред. В. І. 
Крамаренко, А. П. Румянцева] ; Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського. 
- Сімф. : ДІАЙПІ, 2013. - 390 с. : рис., табл., карти. - Бібліогр.: с. 365-388. -  
Авт. колектив зазнач. на с. 389. Присвячується 95-річчю Таврійського нац. ун-
ту ім. В. І. Вернадського. 
 
Монографія присвячена актуальним проблемам управління 
зовнішньоекономічними зв’язками України і підприємств АР Крим, аналізу та 
оцінці механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах 
глобалізації. Дослідження спрямовано на виявлення проблем і суперечностей у 
світовому господарстві та розробку ефективної системи управління 
зовнішньоекономічними ризиками суб’єктів господарювання в Україні. 
 
 
Р 350469 
   339 
 
    "Украина и глобальная экономика: теория и практика хозяйствования", междунар. науч.-практ. 
конф. (9 ; 2013 ; Симферополь).  
    Материалы девятой международной научно-практической конференции "Украина и 
глобальная экономика: теория и практика хозяйствования", 8-9 ноября 2013 года [Text] : [науч. изд.] / 
Таврический нац. ун-т имени В. И. Вернадского, Ин-т междунар. отношений Киевского нац. ун-та имени 
Тараса Шевченко, Католический ун-т Люблина имени Иоанна Павла II (Польша) [и др.]. - Симф. : 
ДИАЙПИ, 2013. - 165 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - Доп. тит. л. на укр. и англ. яз. 
 
Рассмотрены аспекты теории и практики международных экономических отношений, Определены основные 
направления развития современной системы управления внешнеэкономическими связями предприятий 
Украины и ее регионов в условиях глобализации и информатизации. 
  
 
 

 
 
С 20459 
    9 
 
    Україна. Європа. Світ [Текст] = Ukraine. Europe. World : міжнар. зб. наук. 
пр. / Терноп. нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. - Т. : [Вид-во ТНПУ 
ім. В. Гнатюка]. - (Серія: Історія, міжнародні відносини). -    . 
   Вип. 13. - Т., 2014. - 368 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. та у виносках. 
Парал. тит. арк. англ. мов. Присвячується 200-річчю від дня народження 
Тараса Шевченка 
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Міжнародний збірник наукових праць присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. У 
ньому досліджуються проблеми внеску Т. Шевченка у розвиток світової і вітчизняної культури і науки, ролі 
Євромайдану в історії України; з’ясовано цивілізаційні засади пізнання України, її місце в сучасній 
структурі міжнародних відносин, проаналізовано співпрацю із зарубіжними країнами у новітніх 
геополітичних умовах. 
  Значну увагу приділено всесвітній історії, методології, історіографії та джерелознавству а також 
розглянуто розвиток культури, освіти, науки, подано рецензії та огляди. 
 
 
                     
 
 
 
 Б 16665 
     339 
 
    Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи [Текст] : наук. 
зб. / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки, Ін-т Польщі. - Луцьк 
: СНУ імені Лесі Українки,   2013. -   
   Т. 2. - Луцьк, 2013. - 126 с. : рис., табл., карти. - Бібліогр. наприкінці ст. 
 
Збірник наукових робіт складається із чотирьох розділів:філологія, 
політологія, історія, рецензії - це цінне надбання для наукового, 
студентського, учнівського кола й суспільного загалу, який цікавиться 
історією розвитку польсько-українських відносин. 
 
 
К 108439 
   339 
 
    Харкова, Людмила Олександрівна.  
    Вплив митних союзів на структурні зрушення в економіках країн-учасниць [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 
Харкова Людмила Олександрівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2014. - 21 с.  
 
 
К 108449 
   34 
 
    Хендель, Наталія Володимирівна.  
    Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у сфері охорони здоров'я [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" 
/ Хендель Наталія Володимирівна ; МОН України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - О., 2014. - 20 с. 
 
 
К 108473 
   339 
 
    Хоменко, Ольга Володимирівна.  
    Формування інноваційної конкурентоспроможності економіки Китаю [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" 
/ Хоменко Ольга Володимирівна ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2014. 
- 20 с.  
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Розділ 2. Менеджмент і маркетинг ЗЕД. 
 
 
К 106421 
   339 
 
    Головко, Анна Ярославівна.  
    Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / Головко Анна Ярославівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2014. - 21 с. 
 
 
 
Р 350230 
   33 
 
    Жаворонкова, Галина Василівна.  
    Менеджмент в інформаційній економіці: теорія та  практика [Текст] 
: монографія / Г. В. Жаворонкова. - Умань : Видавець "Сочінський", 2014. - 
352 с. : іл., табл. - Бібліогр. в підрядк. прим. 

 
Зі змісту: 

 
Розділ 1. Наукові засади та проблеми розвитку інформаційної економіки в 
Україні 
Розділ 2. Теоретико-практичні основи менеджменту в інформаційній 
економіці 
Розділ 3. Інформаційні технології в менеджменті організацій 
Розділ 4. Електронний бізнес в комерційній діяльності суб’єктів ринку 
авіаційних перевезень 
Розділ 5. Впровадження системи електронного  документообігу в організації  
 
 

 
 
Р 349947 
   658 
 
    Маркетинг і цифрові технології [Текст] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-
практ. конф., 29-30 січ. 2014 р. / Одес. нац. політехн. ун-т, ВГО "Укр. асоц. 
маркетингу", Наук. портал "Економіка: реалії часу", Ун-т прикладних наук 
(ФРН) ; Одес. нац. політехн. ун-т, ВГО "Укр. асоц. маркетингу". - О. : ТЕС, 
2014. - 232 с. : іл., табл.  
 
Матеріали, розміщені у збірнику, розкривають сутність модернізації 
маркетингу в умовах постіндустріальної економіки. Обґрунтовано, що 
основною тенденцією є поєднання маркетингової діяльності з використанням 
цифрових технологій. Сучасною формою маркетингу стає цифровий 
маркетинг і  завданням підготовки маркетологів повинно стати оволодіння 
компетенціями в області цифрового маркетингу. 

 
 
 
 
Розділ 3. Інформаційне суспільство. Міжнародна інноваційно-
інвестиційна діяльність. Транснаціональні корпорації. Трансфер 
міжнародних технологій. 
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Р 349991 
   34 
 
    Баранов, О. А.  
    Правове забезпечення інформаційної сфери: теорія, методологія і практика [Текст] : [монографія] / О. 
А. Баранов. - К. : [Едельвейс], 2014. - 434 с. - Бібліогр.: с. 351-415. 
 
В монографії досліджено особливості інформаційного суспільства як суспільства з широким використанням 
комп’ютерних інформаційних технологій, а також його основні категорії – інформаційна сфера, 
інформаційна інфраструктура, інформація, інформаційні процеси і багато іншого. Показано, що 
інформаційне право, як результат діалектичного розвитку правового регулювання в інформаційній сфері, є 
системоформуючим фактором в інформаційному суспільстві. 
   Метою роботи є опис і дослідження теоретичних і методологічних проблем формування правового 
забезпечення інформаційної сфери.  Основна увага приділена дослідженню теоретико-методологічних 
проблем формування та становлення інформаційного права, порівняльно-правовому аналізу українського, 
європейського інформаційного законодавства та міжнародного права. Крім того, досліджені питання 
практики застосування вітчизняного інформаційного законодавства та запропоновані конкретні 
рекомендації щодо його вдосконалення. 
 
 
К 106423 
   005 
 
    Головкова, Кристина Юріївна.  
    Інформаційна підтримка управлінських  рішень у зовнішньоекономічній діяльності підприємства 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (за 
видами екон. діяльн.)" / Головкова Кристина Юріївна ; МОН України, Східноукр. нац. ун-т імені В. Даля. - 
Луганськ, 2014. - 20 с. 
 

 
 
 
350171 
   004 
 
    Ємець, Єлизавета Михайлівна.  
    Основи Інтернет [Текст] : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни 
студ. напряму підготов. 6.040302 "Інформатика" ПУЕТ / Є. М. Ємець, Ол-ра 
О. Ємець ; за заг. ред. О. О. Ємця ; Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтав. 
ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 238 с. : рис., табл. - 
Бібліогр. : с. 213-217.  
 
У навчальному посібнику розглянуто основні поняття глобальної 
комп’ютерної мережі Інтернет, принципи улаштування, найбільш поширені 
послуги, основи web-технологій, засоби створення web- вузлів і сторінок, 
призначення web-хостингу, основні елементи web-сторінок. Також чільне 

місце посідають питання побудови та використання таблиць, фреймів, роботи з графічними об’єктами, 
формами і мапами, CSS. 
 
 
Р 349934 
   004 
 
    Информационные технологии и безопасность: основы обеспечения информационной безопасности 
[Текст] : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т проблем регистрации информации НАН Украины, Нац. акад. 
правовых наук Украины, НИИ информации и права, Нац. техн. ун-т Украины "КПИ" [и др.]. - К. : ИПРИ 
НАН Украины, 2014 - . Вып. 14. - К., 2014. - 180 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. 
 

Зі змісту: 
 

   Додонов А. Г.  Методика аналитического исследования динамики событий на основе мониторинга веб-
ресурсов сети Интернет. –  С. 3-17. 
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   Архипов О. Є., Архипова Є. О.  Особливості розуміння понять «інформаційна безпека» та «безпека 
інформації». – С.18-30. 
   Горбачик О.С.  Інформаційні технології як фактор трансформації системи організаційного управління. – 
С. 31-39. 
   Березін Б. О., Ланде Д. В., Шиховець О. В.  Живучість інформаційних об’єктів при довготерміновому 
зберіганні із використанням архівних носіїв. – С. 40-45. 
   Брайчевський С. М.  Електронні енциклопедичні ресурси як елемент технології інформаційної безпеки. – 
С. 46-49. 
   Кузнецова М. Г.  Проблеми інформаційної безпеки в системах організаційного управління. – С. 50-56. 
   Левченко О.В.  Система індикаторів оцінки стану інформаційної безпеки держави. – С. 57-59. 
   Сенченко В. Р.  Концепція побудови інформаційно-аналітичної системи управління міграційними 
процесами в Україні. – С. 60-67. 
   Мельник К. С.  Актуальні питання захисту персональних даних в інформаційних ресурсах. – С. 68-73. 
   Кронівець Т. М.  Захист персональних даних осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах України, 
як складова інформаційної безпеки особистостей. – С. 74-80. 
   Бойко Ю.Д., Бойко Г.Ф., Дулеба Н. В.  Оцінка економічної безпеки підприємства на основі сценарного 
аналізу точки беззбитковості. – С. 81-90. 
   Панченко В.М.  Визначення понять «пропаганда» та «спеціальна інформаційна операція»: порівняльний 
характер. – С. 91-97. 
   Мохор В. В., Богданов О. М., Бакалинський О. О., Цуркан В. В.  Формування системи понять у галузі 
управління інформаційною безпекою. –  С. 98-99. 
   Мохор В. В., Цуркан В. В.  Аналіз соціоінженерних атак на людину в кіберпросторі . –  С. 100-102. 
   Кузмичев А.  И.  Оптимальное размещение средств контроля для защиты объекта: задачи, модели, 
реализация  в EXCEL. –  С. 103-109. 
   Балагура І. В.  Дослідження закономірностей відвідування реферативної бази даних «Україніка наукова». 
– С. 110-111. 
   Скулиш Є. Д., Довгань О. Д.   Інформаційна війна – комплекс інформаційних загроз. – С. 112-116. 
   Забара І. М.  Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції в міжнародному праві. – С. 117-127. 
   Зоринец Д. И., Ландэ Д. В., Снарский А. А. Скрытые связи в социальных сетях. – С. 128- 131. 
   Нечаєв О. О. Оцінка властивостей відновлення терористичних мереж. – С. 132-178. 
   Косогов О. М. Інформаційна безпека у сфері оборони як складової воєнної безпеки. – С.140-143. 
   Додонов О. Є. Підходи до визначення компетенції фахівців щодо інформаційної безпеки в 
корпоративному мережевому середовищі. – С. 144-152. 
   Добровська С. В. Аналіз публікаційної активності з напрямку «захист інформації» за реферативною 
базою даних «Україніка наукова». – С.153-159. 
   Михайлюта О. О. Реакція розважального компоненту української преси на дезінформацію російських 
ЗМК. – С.160-164. 
   Штыфурак Ю. М. Комплексная оценка безопасности информации на основе нейросетевых технологий. 
С.164-166. 
   Іванов В.В. Загальні підходи до управління інформаційними ризиками. –  С.167-170. 
   Додонов А. Г., Ландэ Д. В., Путятин В. Г. Автоматизированная система обработки информации и 
управления. – С.171-176. 
 
 
К 107106 
   334 
 
    Марущак, Наталія Вікторівна.  
    Ефективність соціальної відповідальності ТНК [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Марущак Наталія Вікторівна ; МОН, 
Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2014. - 21 с. 
 

  
 
 
Р 350170 
   37   
   
    Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи [Текст] : зб. 
науково-експертних матеріалів / [за заг. ред. С. І. Здіорука] ; Національний ін-т 
стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2014. - 124 с. : рис. - (Серія 
"Гуманітарний розвиток" ; вип. 2). - Бібліогр. наприкінці ст. та у виносках. 
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У збірнику представлено наукові доповіді й експертні оцінки, виголошені під час міжнародного семінару 
«Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи», проведеного в Національному інституті 
стратегічних досліджень. 
  Учасниками проаналізовано місце та роль освіти й науки в інноваційному розвитку сучасного суспільства, 
розглянуто проблеми модернізації освітньо-наукової системи України в контексті інтеграції до 
європейського інтелектуального простору. 
 
 
К 107378 
   339 
 
    Рибак, Юлія Вікторівна.  
    Кластерні моделі розвитку країн Скандинавського регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" 
/ Рибак Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". 
- К., 2014. - 20 с.  
  
 
 
Розділ 4.  Міжнародна торгівля. Міжнародний бізнес.  
Електронний бізнес. Комерція. 
 
К 106698 
   339 
 
    Клочкова, Оксана Валеріївна.  
    Трансформація світового ринку продукції легкої промисловості в умовах глобалізації [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Клочкова Оксана Валеріївна ; МОН, Донецький нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 23 с. 
 
 
К 107103 
   339 
 
    Мариніна, Світлана Валеріївна.  
    Інтеграційні процеси як фактор росту міжнародної торгівлі на євразійському континенті [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. 
відносини" / Мариніна Світлана Валеріївна ; МОН, Маріупольський держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 23 с. 
 
 
Р 350152 
   339 
 
    Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України та країн СНД [Текст] : матеріали IV міжнар. наук.-
практ. інтернет-конференції, м. Полтава, 16-17 квітня 2014 р. / Вищий навч. заклад Укоопспілки 
"Полтавський ун-т економіки і торгівлі", Бєлгородський ун-т кооперації, економіки і права, Білоруський 
торг.-екон. ун-т споживчої кооперації. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 256 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 
 

Зі змісту: 
 

Секція 1. Глобалізація і внутрішня торгівля України та країн СНД: сучасний стан і основні тенденції 
розвитку 
Секція 2. Проблеми підготовки фахівців торгівлі 
Секція 3. Структурні зміни під впливом мережевих операторів. Споживча система торгівлі 
Секція 4. Маркетинг та менеджмент торговельних підприємств 
Секція 5. Регіональні аспекти розвитку мережевого бізнесу та торгівлі 
Секція 6. Проблеми якості та конкурентоспроможності товарів в глобальній економіці 
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К 107078 
   34 
 
    Полюхович, Лідія Іванівна.  
    Організаційно-правові питання виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської 
продукції у контексті вимог СОТ [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук : 
[спец.] 12.00.06 "Земельне право"; "Аграрне право"; "Екол. право"; "Природоресурсне право" 
/ Полюхович Лідія Іванівна ; МОН України, Нац. юридичний ун-т імені Я. Мудрого. - Х., 2014. - 18 с. 
 
 
К 106503 
   339 
 
    Савченко, Іван Андрійович.  
    Система регулювання конкурентних відносин суб'єктів глобального ринку [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 
Савченко Іван Андрійович ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2014. - 20 с. 
 
 

 
Р 350020 
   339 
     
    Формування зони вільної торгівлі між Україною та країнами-
членами ЄС і можливі наслідки для аграрного сектору [Текст] : [наук. 
вид.] / [С. М. Кваша, В. І. Власов, Н. В. Кривенко та ін.] ; за ред. С. М. Кваші ; 
Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки". - К. : [ННЦ "ІАЕ"], 2014. - 58 с. - 
Бібліогр.: с. 56. 
 
 
За результатами дослідження робочої групи із співробітників Національного 
наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснено аналіз можливих 
наслідків від створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 
між Україною та Європейським Союзом для трьох груп економічних 
інтересів – держави, виробників та споживачів. Розглянуто динаміку 

зовнішньої торгівлі України продукцією аграрного сектору за 2005- 2013 рр. по регіонах планети та 
товарних групах 01-24  УКТЗЕД.  
 
 
 
Р 346038 
   62 
 
    Чурсіна, Людмила Андріївна.  
    Товарознавство та експертиза в митній справі [Текст] : навч. посіб. / Л. 
А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський ; Херсон. нац. техн. ун-т. - 
[Херсон] : Олді-плюс ; [К.] : Вид-во Ліра-К, 2013. - 202 с. - Бібліогр.: с. 187-
200. 
 

Зі змісту: 
 

1. Теоретичні основи та концептуальні засади митної політики і митної 
справи в Україні 

2. Класифікація товарів як метод товарознавства в 
зовнішньоекономічних відносинах 

3. Товарознавство як інструмент митного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

4. Митна експертиза товарів під час проведення митного контролю 
5. Визначення країни походження товарів з метою подальшого митного оподаткування 
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Розділ 5. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини. 
 
 
К 107029 
   336 
 
    Джусов, Олексій Анатолійович.  
    Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове госп-во і міжнар. екон. відносини" / Джусов Олексій 
Анатолійович ; МОН, Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2014. - 37 с. 
 
 
К 108074 
   339 
 
    Кирилич, Юрій Володимирович.  
    Вплив фінансової лібералізації на макроекономічну стабільність країн Європейського Союзу 
[Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні екон. відносини" / Кирилич Юрій Володимирович ; МОН України, Львів. нац. ун-т імені І. 
Франка. - Л., 2014. - 20 с. 
 
 
Р 350143 
   33 
 
    Матюшенко, Ігор Юрійович.  
    Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Матюшенко ; 
Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2013. - 396 с. : рис., табл. - 
Бібліогр. наприкінці розд. 
 
У посібнику описані теоретичні засади інвестування. Розкриті особливості міжнародної підприємницької 
діяльності та міжнародних операцій з цінними паперами. Наведена процедура прийняття рішень щодо 
інвестування у реальні та інноваційні проекти. Розглянуті механізми регулювання і стимулювання 
інвестиційної діяльності та їх особливості в контексті міжнародної інтеграції України. 
 
 
К 106879 
   33 
 
    Медведкіна, Євгенія Олександрівна.  
    Імперативи розвитку світової фінансової системи в умовах глобальної трансформаційної 
невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове 
господарство і міжнародні екон. відносини" / Медведкіна Євгенія Олександрівна; МОН України, Донецький 
нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 43 с. 
 
 
К 107689 
   657 
 
    Медра-Рудик, Ярослава Анатоліївна.  
    Управління пенсійними заощадженнями на міжнародних ринках капіталів [Текст] : автореф. дис. на 
здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 

Медра-Рудик Ярослава Анатоліївна ; МОН України, Терноп. нац. екон. ун-т. 
- Т., 2014. - 20 с. 
 
 
 
Р 349990 
   336 
 
    Національна економіка в умовах  формування нової фінансово-
економічної архітектури світу [Текст] : монографія / [О. В. Чернявська, О. 
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В. Кендюхов, С. Г. Міщенко та ін.] ; за ред. О. В. Чернявської ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т екон. і торг." 
(ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 320 с. : табл., фот. цв. 
 

Зі змісту: 
 

Розділ 1. Нова світова фінансово-економічна архітектура та передумови інтеграції національної економіки 
Розділ 2. Фінансово-економічні важелі розвитку національної економіки 
Розділ 3. Напрями та механізми трансформації сектору державного управління 
Розділ 4. Сектор фінансових корпорацій в умовах формування нової фінансово-економічної архітектури 
світу 
Розділ 5. Сектор фінансових корпорацій та напрями його розвитку 
Розділ 6. Домашні господарства в умовах формування фінансово-економічної архітектури світу 
 
 
Р 350365 
   336 
 
    Онищенко, Ганна Володимирівна.  
    Банківські гарантії [Текст] : монографія / Г. В. Онищенко, П. Д. Петренко. - К. : [Алерта], 2014. - 288 с. : 
рис. - Бібліогр.: с. 256-271 та у виносках. 
 

Зі змісту: 
Розділ 5.  
Банківські гарантії у міжнародному приватному праві. Міжнародні гарантійні відносини. – С.195-250. 
 
 
К 108198 
   339 
 
    Родіонова, Тетяна Андріївна.  
    Дохідність іноземних інвестицій в країнах з ринком, що формується [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / 
Родіонова Тетяна Андріївна ; МОН України, Харк. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х., 2014. - 20 с. 
 
 
Р 350291 
   339 
 
    Сльозко, Олена Олександрівна.  
    Проблеми становлення фінансового ринку країн СНД [Текст] : монографія / О. О. Сльозко. - К. : 
[LAT&K], 2014. - 348 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 341-347.  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ І.    Поняття, загальні риси та місце у світовій економіці 
   Розділ ІІ.  Теоретичні засади становлення ринку СНД 
   Розділ ІІІ. Проблеми становлення фінансового ринку країн СНД 
   Розділ ІV. Співробітництво України з СНД 
   Розділ V.   Нове виміряння регіональних політик у Європі і світі: суспільний вибір та 
                      приватні ініціативи від теорії до практики               
 
 
Р 349980 
   31 
 
    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т 
регіон. досліджень. - Л. : [Ін-т регіональних досліджень НАН України]. -  
   Вип. 1 (105) : Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. - Л., 2014. - 654 с. - Бібліогр. 
в кінці ст. 
 
Збірник містить результати теоретичних і прикладних досліджень із широкого кола питань розвитку 
фінансового ринку України в умовах інтеграції в європейський і світовий простір. Особливу увагу в ньому 
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зосереджено на питаннях макроекономічного аналізу фінансово-економічних систем, зростання 
вітчизняного інвестиційного потенціалу, проблемах банківської діяльності в умовах посткризового 
розвитку, наукових і прикладних аспектах розв’язання проблеми фінансового забезпечення економічного 
зростання  в Україні. 
 
 
К 107462 
   336 
 
    Тарасова, Олена Володимирівна.  
    Розвиток міжнародної банківської діяльності в умовах циклічності світового господарства [Текст] : 
автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні 
екон. відносини" / Тарасова Олена Володимирівна ; МОН України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі 
імені М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2014. - 20 с. 
 
 
К 106198 
   339 
 
    Цвігун, Тарас Богданович.  
    Доларизація економіки України в умовах фінансових дисбалансів [Текст] : автореф. дис. на здоб. 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні екон. відносини" / Цвігун 
Тарас Богданович ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка. - К., 2013. - 20 с. 
 
 
К 106317 
   336 
 
    Щербина, Артем Геннадійович.  
    Біржова торгівля фінансовими інструментами в Україні: тенденції розвитку [Текст] : автореф. дис. 
на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Щербина Артем 
Геннадійович ; МОН України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - К., 2013. - 20 с. 
 
 


