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Шакула А. П. 

Комп’ютерна верстка: Смирнова О. В. 

 

 

 

 
Олена Валеріївна Булатова : бібліографічний покажчик 

/ уклад. А. В. Гельвіх. – Маріуполь : МДГУ, 2010. – 36 с. – 

(Сер. «Праці вчених МДГУ. Бібліографічні покажчики» ; 

вип. 3). 

 

 

 

Покажчик серії «Праці вчених МДГУ. Бібліографічні 

покажчики» присвячено науковій та педагогічній 

діяльності Олени Валеріївни Булатової, кандидата 

економічних наук, проректора з наукової роботи, 

завідуючої кафедрою міжнародної економіки. В покажчик 

вміщені бібліографічні дані на наукові та науково-

методичні праці О. В. Булатової, опубліковані з 1997 по 

2009 р.  

Покажчик стане в нагоді науковим працівникам, 

аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам 

економічного факультету. 
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Олена Валеріївна Булатова,  

проректор з наукової роботи, 

кандидат економічних наук, професор, 

завідуюча кафедрою міжнародної економіки 
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Олена Валеріївна Булатова – проректор з наукової 

роботи, кандидат економічних наук (2001 р.), професор, 

завідуюча кафедрою міжнародної економіки. 

У 1995 році закінчила Донецький державний 

університет за спеціальністю «Соціально-економічне 

планування», за фахом – економіст. 

В МДГУ (МГІ) працює з лютого 1997 року.  

У 1997–1998 рр. – старший викладач кафедри 

міжнародної економіки, у 1998–2001 рр. – заступник 

завідувача тієї ж кафедри.  

У 2001 році в Донецькому національному 

університеті захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 

08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна 

економіка на тему «Державне регулювання АПК регіону».  

У 2003 році отримала вчене звання доцента кафедри 

міжнародної економіки, з 2004 р. працює на посаді 

професора цієї ж кафедри. 

З 2001 року і по теперішній час Олена Валеріївна – 

завідуюча кафедрою міжнародної економіки. З вересня 

2007 р. – проректор МДГУ з наукової роботи. 

Як вчений Олена Валеріївна бере активну участь у 

різних науково-дослідних програмах і проектах, в т.ч. 

міжнародних, постійно підвищує кваліфікацію.  

В травні 2003 року О. В. Булатова виграла грант 

Уряду США на участь в програмі-стажуванні для 

адміністраторів вищих учбових закладів, яка проходила в 



 6 

Державному університеті м. Фітчбург (США). За 

результатами стажування підготовлена і видана 

монографія, присвячена питанням інтернаціоналізації 

ринку освітніх послуг в сучасних умовах. Монографічне 

дослідження має велике теоретичне і прикладне значення 

для фахівців у області педагогічного менеджменту, 

викладачів, студентів, керівників учбових закладів.  

У жовтні – листопаді 2004 року отримала грант і 

прийняла участь у тренінговій програмі по менеджменту, 

яка відбулася на базі Інституту менеджменту країн 

Середземномор’я (м. Нікосія) при фінансовій підтримці 

уряду Кіпру.  

У 2006 році брала участь у роботі семінару з 

підвищення кваліфікації з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції «Європейська інтеграція та 

Україна» (м. Київ, Київський національний торговельно-

економічний університет). 

У 2009 році приймала участь у семінарі за програмою 

FULBRIGHT в Україні «Alternative Dispute Resolution 

Processes: Skills Development and Implementation», який 

проходив на базі Маріупольського державного 

гуманітарного університету. 

В Маріупольському державному гуманітарному 

університеті викладає такі навчальні курси: «Міжнародна 

економіка», «Вступ до спеціальності», «Основи наукових 

досліджень», «Міжнародний банківський бізнес». 

Керує курсовими, дипломними, магістерськими 

роботами зі спеціальності «Міжнародна економіка» та 

«Менеджмент організацій». 
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Очолює дослідження комплексної наукової теми 

кафедри міжнародної економіки «Розвиток 

зовнішньоекономічних та політичних відносин України в 

умовах глобалізації» (ДРН 0108U008420). 

Творчий доробок О. В. Булатової нараховує понад 

100 наукових публікацій і включає монографії, навчальні 

посібники з питань міжнародної економіки та близько 

вісімдесяти інших наукових публікацій із широкого 

спектру досліджень сучасного розвитку міжнародних 

економічних відносин. 

Нагороджена:  

 знаком «Відмінник освіти України» (2001),  

 Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 

України (2006), (2007), 

 Почесною грамотою міського голови (2010). 

О. В. Булатова – лауреат загальноміського конкурсу 

«Маріуполець (маріупольчанка) 2004 року» у номінації «За 

вагомий внесок в розвиток науки». 

Покажчик містить опис 106 публікацій. 

Матеріал розташований по рокам, а в межах року – в 

алфавіті назв публікацій. Видання вміщує допоміжні 

іменний та предметний покажчики, з посиланнями на 

відповідні номери хронологічного ряду.  

Знак * в кінці бібліографічного опису означає, що ця 

публікація є у фондах бібліотеки МДГУ. 
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Бібліографічні описи відповідають вимогам 

ДСТУ  ГОСТ  7.1-2006 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила», ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в 

українській мові у бібліографічному описі. Загальні 

вимоги та правила». 
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38. Механізм розвитку регіональної інтеграції // Проблеми 

і перспективи розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності регіону : матеріали ІІ наук.-практ. конф. – 

Маріуполь : МГІ, 2004. – С. 4–5. – Бібліогр.  : 4 назв.  

 

39. Особенности интеграционных процессов для 

различных типов экономических систем // Матеріали 

VІ (2003 р.) підсумкової наук.-практ. конф. викладачів 

МГІ : зб. наук. пр. / під ред. К. В. Балабанова. – 

Маріуполь : МГІ, 2004. – С. 22–25.  * 
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40. Особенности интернационализации рынка образо-

вательных услуг в современных условиях. – 

Мариуполь : МГГУ, 2004. – 91 с.  

 

41. Развитие межрегионального сотрудничества как 

основы интеграции // Проблемы развития 

внешнеэкономических связей и привлечения 

иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. 

науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2004. – С. 120–123.  

 

Методичні розробки 

 

42. Международная экономика в схемах и таблицах : 

метод. рекомендации. – Мариуполь : МГГУ, 2004. – 

37 с. *  

 

43. Методичні рекомендації до оформлення магістерських 

робіт для студентів спеціальності 8.050103 

«Міжнародна економіка». – Маріуполь : МДГУ, 2004. – 

24 с.  

 

44. Методичні рекомендації щодо організації самостійної 

роботи та вивчення навчального курсу «Вступ до 

спеціальності» для студентів спеціальності 6.050200 

«Менеджмент організацій» усіх форм навчання. – 

Маріуполь : МДГУ, 2004. – 28 с.  

 

45. Методичні рекомендації щодо організації самостійної 

роботи та вивчення навчального курсу «Вступ до 

спеціальності» для студентів спеціальності 

«Міжнародна економіка» усіх форм навчання. – 

Маріуполь : МДГУ, 2004. – 20 с.  
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46. Методичні рекомендації щодо організації самостійної 

роботи та вивчення навчального курсу «Основи 

наукових досліджень» для студентів спеціальності 

«Міжнародна економіка» усіх форм навчання. – 

Маріуполь : МДГУ, 2004. – 20 с.  

 

2005 
 

47. Изменения в структуре мирового хозяйства в 

современных условиях развития международного 

разделения труда // Економіка промисловості. – 2005. – 

№ 5. – С. 75–80. – Бібліогр.: 4 назв.   

 

48. Менеджмент организации: концепции и практика 

// Курьер налоговой службы. – 2005. – № 1 (10). – 

С. 61–62. * 

 

49. Особливості розвитку регіональної економічної 

інтеграції в сучасних умовах // Особливості інтеграції 

України в світовий економічний та політико-правовий 

простір : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. 

студентів, аспірантів та молодих вчених, Маріуполь, 

9 груд. 2005 р. – Маріуполь : МДГУ, 2005. – С. 112–

115.  

 

50. Развитие процесса глобализации на примере 

финансовых ресурсов мировой экономики // Проблемы 

развития внешнеэкономических связей и привлечения 

иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. 

науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2005. – Ч. ІІІ. – С. 1057–

1062.  
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51. Современные тенденции международной концентрации 

и централизации банковского капитала // Вісник 

Тернопільської академії народного господарства. – 

2005. – Вип. 5–2. – С. 76–82. – Співавт.  : Т. В. Марена. 

 

52. Современные тенденции развития интеграционных 

процессов в мировом хозяйстве // Матеріали VІІ 

(2004 р.) підсумкової конф. викладачів МДГУ. – 

Маріуполь : МДГУ, 2005. – С. 168–169.  * 

 

53. Трансграничное сотрудничество как направление 

евроинтеграции регионов Украины // Проблемы и 

перспективы развития сотрудничества между странами 

Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского 

экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. 

– Таганрог ; Донецк : ДонНУ, 2005. – С. 155–158. 

 

Методичні розробки 

 

54. Международная экономика в схемах и таблицах : учеб.-

метод. пособие для самостоятельного изучения дисц. 

«Международная экономика». – Мариуполь : МГГУ, 

2005. – 43 с. – Соавт. : Ю. И. Чентуков. *  

 

55. Методичні рекомендації до підготовки дипломних 

робіт для студентів спеціальності 7.050103 

«Міжнародна економіка». – Маріуполь : МДГУ, 2005. – 

24 с.  

 

Навчальні програми 

 

56. Робоча навчальна програма виробничої практики з 

дисципліни «Основи наукових досліджень» для 
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студентів «Менеджмент організацій» усіх форм 

навчання. – Маріуполь : МДГУ, 2005. – 17 с.  

 

2006 
 

57. Сучасні закономірності та прогноз розвитку 

туристичної галузі України // Вісник ДІТБ. Сер. : 

Економіка, організація і управління підприємствами (в 

туристичній сфері). – 2006. – № 10. – С. 168–175. – 

Співавт.  : Я. А. Дубенюк. 

 

58. Геоэкономическая роль Черноморского региона в 

развитии Европейского Союза // Проблемы и 

перспективы развития сотрудничества между странами 

Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского 

экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. 

– Свиштов : СА «Д.А.Ценов» ; Донецк : ДонНУ, 2006. – 

Т. 1. – С. 54–57. – Библиогр. : 9 назв.   

 

59. Євроінтеграція України: еколого-економічний аспект 

// Відкритий діалог: влада, промисловість та 

громадянське суспільство. Сталий розвиток довкілля в 

Україні : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 

м. Маріуполь, 18–21 верес. 2006 р. / за ред. 

К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2006. – С. 140–144. – 

Библиогр. : 9 назв.  * 

 

60. Механізм подвійної інтеграції в системі сучасного 

світового господарства // Актуальні проблеми науки та 

освіти : матеріали VІІІ підсумкової (2006 р.) наук.-

практ. конф. викладачів : в 2 ч. – Маріуполь, 2006. – 

Ч. 1. – С. 31–33. – Бібліогр. : 7 назв.  * 
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61. Регіональна інтеграція та глобальна економіка 

// Проблеми розвитку внутрішнього ринку в умовах 

глобалізації: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – 

К., 2005. 

 

62. Социально-экономические подсистемы мирового 

хозяйства // Особливості інтеграції України в світовий 

економічний та політико-правовий простір : матеріали 

ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та 

молодих вчених. – Маріуполь, 2006. – С. 6–7.  

 

63. Тенденции развития внешней торговли Украины 

// Вісник Київського національного торговельно-

економічного університету. – 2006. – № 3. – С. 5–10. * 

 

64. Уровни правового регулирования международных 

экономических отношений // Проблемы развития 

внешнеэкономических связей и привлечения 

иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. 

науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2006. – С. 54–57. 

 

Методичні розробки 

 

65. Методичні рекомендації до підготовки дипломних 

робіт для студентів спеціальності 7.050103 

«Міжнародна економіка». – Маріуполь : МДГУ, 2006. – 

25 с. – Співуклад. : О. А. Беззубченко. 

 

66. Методичні рекомендації до підготовки магістерських 

робіт для студентів спеціальності 8.050103 

«Міжнародна економіка». – Маріуполь : МДГУ, 2006. – 

25 с. * 
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67. Методичні рекомендації щодо виконання та 

оформлення курсових робіт для студентів усіх форм 

навчання спеціальності «Міжнародна економіка». – 

Маріуполь : МДГУ, 2006. – 19 с. – Співуклад. : 

О. А. Беззубченко. 

 

2007 
 

68. Влияние процессов евроинтеграции на развитие 

экономического сотрудничества Украины и Греции 

// Розвиток еллінізму в Україні у ХVIII–ХХІ ст. : зб. 

матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 

21–23 трав. 2007 р. – Маріуполь, 2007. – С. 422–423. * 

 

69. Місце субрегіональних об’єднань у сучасній системі 

світового господарства (на прикладі ЧЕС) // Проблемы 

и перспективы развития сотрудничества между 

странами Юго-Восточной Европы в рамках 

Черноморского экономического сотрудничества и 

ГУУАМ : сб. науч. тр. – Донецк, 2007. – С. 95–99.   

 

70. Особливості моделей міжнародної торгівлі 

туристичними послугами // Інформаційні технології в 

управлінні туристичною та курортно-рекреаційною 

економікою : матеріали доп. учасників третьої наук.-

практ. конф., м. Бердянськ, 13–14 верес. 2007 р. – 

Бердянськ : АРІУ ЗНТУ, 2007. – Ч. 1. – С. 16–18. 

 

71. Проблеми інтеграції України у світовий економічний 

простір : моногр. / під наук. ред. К. В. Балабанова. – 

Донецьк : Вебер, 2007. – 234 с. – Співавт. : 

К. В. Балабанов, Ю. І. Чентуков, Н. В. Гаврилова та ін.* 
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72. Регіоналізація та глобалізація як провідні тенденції 

розвитку сучасного світового господарства 

// Проблемы развития внешнеэкономических связей и 

привлечения иностранных инвестиций: региональный 

аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2007. – Ч. І. – 

С. 127–132. – Бібліогр. : 14 назв.     

 

73. Сучасні процеси транснаціоналізації світового 

туристичного ринку // Туризм і ресторанний бізнес: 

сучасні тенденції та перспективи розвитку: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 7–9 лют. 2007 р. : 

тези доповідей / відп. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – С. 422–424.  

 

74. Функциональные взаимосвязи секторов национальной 

экономики в мировом хозяйстве // Особливості 

інтеграції України в світовий економічний та політико-

правовий простір : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. студ., аспірантів та молодих вчених. – 

Маріуполь : МДГУ, 2007. – С. 180–182. 

 

Методичні розробки 

 

75. Методичні рекомендації до підготовки дипломних 

робіт для студентів спеціальності 7.050103 

«Міжнародна економіка». – Маріуполь : МДГУ, 2007. – 

25 с. * 

 

76. Методичні рекомендації щодо виконання та 

оформлення курсових робіт для студентів усіх форм 

навчання спеціальності «Міжнародна економіка». – 

Маріуполь : МДГУ, 2007. – 19 с. * 
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77. Методичні рекомендації щодо організації самостійної 

роботи та вивчення навчального курсу «Вступ до 

спеціальності» для студентів спеціальності 6.050103 

«Міжнародна економіка». – Маріуполь : МДГУ, 2007. – 

20 с. * 

 

78. Методичні рекомендації щодо організації самостійної 

роботи та вивчення навчального курсу «Вступ до 

спеціальності» для студентів усіх форм навчання 

спеціальності 6.050100 «Міжнародна економіка». – 

Маріуполь : МДГУ, 2007. – 52 с.  

 

Навчальні програми 

 

79. Програма навчального курсу «Вступ до спеціальності» 

(за вимогами ECTS). – Маріуполь, МДГУ, 2007. – 7 с. * 

 

80. Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародні 

економічні відносини» для студентів заочного 

відділення спеціальності 6.050200 «Менеджмент орга-

нізацій». – Маріуполь : МДГУ, 2007. – 20 с. * 

 

2008 
 

81. Глобальная экономика и безопасность малого бизнеса 

// Приазовский рабочий. – 2008. – № 173 (15 нояб.). – 

С. 4. * 

 

82. Инфраструктура мирового рынка товаров и услуг 

// Актуальні проблеми науки та освіти : матеріали Х 

підсумкової (2007 р.) наук.-практ. конф. викладачів, 

1 лют. 2008 р. – Маріуполь, 2008. – С. 13–15.*  
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83. Недовикористаний потенціал // Зовнішні справи. – 

2008. – № 11. – С. 27–28. – [Укр.-грецькі економічні 

зв’язки]. * 

 

84. Особливості транснаціоналізації світового туристич-

ного ринку // Стан і перспективи розвитку туризму у 

світі та Україні напередодні чемпіонату Європи з 

футболу «Євро-2012» : матеріали V Всеукр. наук.-

практ. конф., м. Святогірськ, 26–28 верес. 2008 р. : зб. 

наук. пр. – Донецьк : Донец. ін-т туристичного бізнесу, 

2008. – С. 105–107. – Співавт. : Я. Дубенюк. 

 

85. Оценка последствий международной экономической 

интеграции // Особливості інтеграції України в 

світовий економічний та політико-правовий простір : 

матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. студ., 

аспірантів та молодих вчених, 5 груд. 2008 р. – 

Маріуполь, 2008. – С. 110–111. 

 

86. Развитие процессов международной экономической 

интеграции на макроуровне: теоретико-методо-

логический аспект // Економіка та управління 

соціальними процесами. – 2008. – № 1. – С. 60–65. 

 

87. Торгово-економічні відносини ЄС, США та Японії в 

сучасних умовах // Проблемы развития внешне-

экономических связей и привлечения иностранных 

инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – 

Донецк : ДонНУ, 2008. – С. 113–118. 

 

88. Формування континентальних моделей регіональної 

інтеграції // Проблемы и перспективы развития 

сотрудничества между странами Юго-Восточной 

Европы в рамках Черноморского экономического 
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сотрудничества и ГУУАМ : сб. науч. тр. – Одесса ; 

Донецк : ДонНУ, 2008. – Т. 1. – С. 77–82. – Бібліогр. : 

10 назв. 

 

Навчальні програми 

 

89. Програма виробничої (економічної) практики і 

методичні рекомендації щодо її виконання (для 

студентів 3 курсу спеціальності 6.050100 «Міжнародна 

економіка» денної та заочної форм навчання). – 

Маріуполь : МДГУ, 2008. – 16 с. – Співуклад. : 

Т. В. Марена, Я. А. Дубенюк.  

90. Програма виробничої (ознайомчої) практики і 

методичні рекомендації щодо її виконання для 

студентів 2 курсу спеціальності 6.050100 «Міжнародна 

економіка» денної форми навчання. – Маріуполь : 

МДГУ, 2008. – 16 с. – Співуклад. : Я. А. Дубенюк, 

Т. В. Марена, В. М. Мацука.  

 

2009 
 

91. Еволюція розвитку європейських інтеграційних 

процесів // Актуальні проблеми науки та освіти : 

матеріали ХІ підсумкової наук.-практ. конф. викладачів 

МДГУ : зб. наук. пр. / за заг. ред. К. В. Балабанова. – 

Маріуполь : МДГУ, 2009. – С. 69–71. * 

 

92. Китайский опыт проведения реформ // Приазовский 

рабочий. – 2009. – 23 дек. – С. 3. * 

 

93. Міжнародна економіка : навч. посібник. – К., 2009. – 

Співавт. : К. В. Балабанов, Ю. І. Чентуков (готується до 

друку). 
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94. Новий регіоналізм в сучасній системі розвитку 

світового господарства // Особливості інтеграції 

України в світовий економічний та політико-правовий 

простір : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. студ., 

аспірантів та молодих вчених, 11 груд. 2009 р. – 

Маріуполь, 2009. – С. 262–263. – Бібліогр.: 5 назв. 

 

95. О зарубежном опыте государственной поддержки 

предприятий малого и среднего бизнеса в условиях 

финансово-экономического кризиса // Приазовский 

рабочий. – 2009. – 11 июля (№ 88). – С. 4. * 

 

96. Особливості розвитку малого бізнесу в умовах кризи 

(досвід США) // Зовнішня політика США і Росії після 
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