Наукові дослідження в університеті визначальний чинник зростання якості освіти

Активізація інвестиційного процесу в Україні : колективна монографія /
[Т. В. Майорова, М. І. Диба, С. В. Онишко та ін.] ; за наук. ред. М. І.
Диби, Т. В. Майорової. — К. : КНЕУ, 2012. — 472, [8] с. — (До 15-річчя
заснування кафедри банківських інвестицій).
Шифр зберігання книги: 33С А43

У монографії вперше системно досліджено наукові положення та
методологічні аспекти щодо змісту інвестиційного процесу на макро- та
мікрорівні та запропоновано напрями його активізації в умовах
глобальних викликів. Визначено шляхи підвищення ролі інвестиційної
політики держави у стимулюванні економічного розвитку країни;
тенденції формування інвестиційних ресурсів суб'єктів господарювання;
шляхи активізації діяльності індивідуальних, корпоративних та
інституційних інвесторів; пріоритети інвестиційної діяльності у
контексті забезпечення соціально-економічного розвитку України.
Теоретична значущість проведеного дослідження визначається тим, що
висновки та рекомендації, викладені у монографії, служитимуть основою
для подальшого дослідження складних явищ інвестиційного процесу в
умовах глобалізації соціально-економічного розвитку України.

Аудиторна робота викладача і студента : досвід і напрями вдосконалення
: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лютого 2012 р : у 2 т. Т. 1 / М-во
освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. унт ім. Вадима Гетьмана“ ; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. - К. : КНЕУ,
2012. - - 612 с. - Ст. подано мовою оригіналу. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN
978-966-483-622-0 (том 1).
Шифр зберігання книги: 37 А93
Економічною наукою доведено і підтверджується практикою, що
основною передумовою набуття конкурентних переваг та забезпечення
стійкого соціально-економічного розвитку є розбудова економіки знань, яка
може статися за наявності відповідного людського капіталу, що
формується значною мірою саме у сфері освіти. Тому не є перебільшенням
твердження, що економіка знань зароджується в університетських
аудиторіях. Тож справою професійної честі, патріотизму колективу
нашого університету є підготовка фахівців, компетентність яких була б
адекватною зростаючим потребам і вимогам економіки знань.
У збірнику представлені презентаційні доповіді, що були заслухані під час роботи конференції та тези
доповідей викладачів всіх факультетів в яких були висвітлені наступні питання: організація аудиторної
роботи: здобутки та подальший розвиток; оптимізація затрат часу на різні види аудиторної роботи;
методи та засоби збагачення змісту лекційних та практичних занять; досвід оцінювання аудиторної
роботи студентів і шляхи його удосконалення; педагогічна майстерність викладача та її вплив на якість
навчання студентів; реалізація сучасної парадигми взаємовідносин основних суб'єктів навчального процесу:
викладачів і студентів; імплементація інформаційних технологій у практику забезпечення якості
підготовки фахівців; підвищення мотивації студентів до систематичного навчання та розвитку творчого
мислення; пошук нових шляхів набуття студентами практичних компетенцій; досвід застосування
інноваційних технологій організації лекційних, практичних, семінарських та лабораторних занять.

Городянська Л. В. Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія
обліку і аналізу : монографія / Л. В. Городянська ; М-во освіти і науки,
молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В.
Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 260 с. - Бібліогр.: с. 235-259. - ISBN 978-966483-613-2 .
Шифр зберігання книги: 33С4 Г70

У монографії вперше досліджено новий напрям в економіці - облік та
аналіз відтворюваних економічних ресурсів. Автором проаналізовані
категорії «ресурси», «економічні ресурси», уточнюється їх структура й
сутність, а також виокремлюються - відтворювані економічні ресурси.
Запропоновано об'єднати в системі прогнозного аналізу економічну
інформацію про об'єкти відтворюваних економічних ресурсів, які
утворюють ідентифіковані необоротні матеріальні і нематеріальні
ресурси (активи) та неідентифіковані інтелектуальні ресурси.

Уперше обгрунтовано та розкрито напрями дослідження відтворюваних економічних ресурсів,
теоретичний опис, алгоритм прогнозного аналізу та модель системи прогнозного аналізу яких може стати
передумовою побудови інформаційної моделі обліку і аналізу цих видів ресурсів. При проектуванні такої
моделі враховано можливості оптимізації розрахунків і прийняття управлінських рішень з використанням
динамічних моделей оновлення структури матеріальних видів відтворюваних економічних ресурсів на
підприємствах України.
Теоретична значущість проведеного дослідження обумовлена тим, що висновки та рекомендації,
викладені у монографії, служитимуть основою для подальшого прогнозування впливу процесу відтворення
економічних ресурсів на рівень їх продуктивності.

Буряк Л. Д. Управління фінансами суб’єктів малого підприємництва :
монографія / Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський, Н. Л. Кремпова ; М-во
освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т
ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 335 с. - Бібліогр.: с. 314-325. - ISBN 978966-483-680-4.
Шифр зберігання книги: 336 Б91

У монографії досліджено фінансові відносини суб'єктів малого
підприємництва в процесі організації господарської діяльності. Розглянуто
теоретико-методичні аспекти, пов'язані з формуванням та використанням
фінансових ресурсів суб'єктів малого підприємництва.
Розкрито сутність фінансового механізму в системі управління фінансами
суб'єктів малого підприємництва.
Проведено аналіз складу та структури активів на прикладі досліджуваних
суб'єктів малого підприємництва, охарактеризовано особливості організації
кредитування вітчизняними комерційними банками та за спеціальними
програмами мікрокредитування.
Висвітлені проблеми оподаткування доходів суб'єктів малого підприємництва та внесені пропозиції
щодо удосконалення спрощеної системи оподаткування малих підприємств.
Наведені джерела фінансування господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва.
Обгрунтована необхідність складання бюджетів суб'єктів малого підприємництва та роль
бюджетування в системі оперативного фінансового планування.
Монографія розрахована на науковців та практиків, які працюють у сфері малого бізнесу, викладачів,
аспірантів, студентів.

Економіка підприємства: теорія та практика = Economy of enterprise: theory and
experience : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2012 р. / Мво освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. Г. О. Швиданенко]. - К. : КНЕУ, 2012. - 331
с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-483-667-5.
Шифр зберігання книги: 338 Е40
Конференція спрямована на обговорення вченими і практиками результатів
наукових досліджень і розвитку функціонування підприємств у контексті
формування знань з новітньої економіки і розвитку інтеграційних процесів.

З поглядом у майбутнє. До 35-річчя кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК,
1977 - 2012 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац.
екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [уклад. Л. М. Трохименко, М. М. Коцупатрий, Ю. А.
Шевченко, В. Г. Лінник ; відп. за вип. М. М. Коцупатрий]. - К. : КНЕУ, 2012. - 85,
[18] с. : фотогр. - Бібліогр.: с. 60-64.
Шифр зберігання книги: 33 З-11
У цьому виданні йдеться про становлення кафедри обліку, аналізу та аудиту в
АПК ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана» і результати плідної 35-річної навчально-методичної, наукової та виховної роботи її педагогічного колективу. Наслідуючи кращі традиції материнської
кафедри бухгалтерського обліку — колись єдиної облікової кафедри в нашому
навчальному закладі, — колектив кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК
підготував біля 3000 випускників — фахівців з обліку, аналізу та аудиту для
підприємств АПК, має вагомі наукові досягнення й продовжує працювати над
удосконаленням системи обліку, методики викладання профілюючих дисциплін та
над підготовкою науково-педагогічних кадрів.

Заворотній P. I. Фінансова оцінка бізнесу: теорія, практика та інноваційні
підходи : монографія / Р. І. Заворотній — К. : КНЕУ, 2012. — 295, [1]с.
Шифр зберігання книги: 33 8 З-13
Представлена монографія являє собою комплексне дослідження теоретикометодологічних засад фінансової оцінки майна (майнових прав) та проблем їх
практичного застосування в сучасних умовах розвитку вітчизняного бізнесу.
В роботі розкрито сутність різних оціночних підходів та обмеження у їх
застосуванні, розглянуто особливості оцінки вартості корпоративних
фінансових джерел та запровадження факторних моделей в оцінці
зростання бізнесу.

Корнилюк Р. В. Іноземні банки в Україні: вплив та регулювання : монографія
/ Р. В. Корнилюк, І. Б. Івасів, О. М. Диба. — К. : КНЕУ, 2012. —234, [2] с.
Шифр зберігання книги: 336.5/8 К67

У монографії розглянуто концептуальні засади діяльності іноземних банків,
визначено їх сутність, причини і наслідки експансії на території
приймаючих країн. Розроблено та застосовано комплексну методику аналізу
впливу іноземних банків на розвиток банківської системи України.
Міститься комплекс рекомендацій щодо вдосконалення регулювання
діяльності іноземних банків в Україні.

Коцупатрий М. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними
перетвореннями в інкубаторно-птахівничих підприємствах : монографія / М. М.
Коцупатрий, Н. С. Золотарьова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 232 с. :
рис. - Бібліогр.: с. 175-187. - ISBN 978-966-483-695-8.
Шифр зберігання книги: 33С4 К75
У монографії розкрито теоретичні основи обліку витрат і виходу продукції у
сільськогосподарському виробництві з урахуванням останніх змін у законодавстві
України; досліджено чинну систему обліку витрат на біологічні перетворення в
інкубаторних цехах; встановлено чинники формування результатів процесу
інкубації.
Результати дослідження, проведеного у монографії становлять практичну
цінність, що дозволяє використовувати їх для оптимізації обліково-аналітичного
забезпечення управління біологічними перетвореннями в інкубаторноптахівничих підприємствах України; наукове значення, яке полягає в тому, що
науковці — дослідники проблем розвитку птахівництва в Україні можуть
спиратися в своїй роботі на подані в роботі висновки та пропозиції.
Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної
нестабільності : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 листопада
2012 р. - К. : КНЕУ, 2012. - 531 с. - ISBN 978-966-483-682-8.
Шифр зберігання книги: 33М М74
Висвітлено теоретичні аспекти економічного розвитку в умовах глобальної
нестабільності, узагальнено їх сучасні тенденції, визначено напрями
трансформації та регулювання.
Для викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, студентів вищих
навчальних закладів.

Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб.
наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту
України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В.
Гетьмана" ; відп. ред. В. К. Галіцин. - К. : КНЕУ, 1965 - .
Издание см. под заглавием: Машинна обробка інформації.
№ 86. - 2012. - 288 с. - Бібліогр. в кінці ст.
Издание см. под заглавием: Машинна обробка інформації.
№ 87. - 2012. - 298 с. - Бібліогр. в кінці ст.
Шифр зберігання книги: 33СЭ М74
У збірнику досліджено питання економіко-математичного
моделювання інвестиційних процесів у різних галузях
промисловості, використання інформаційних технологій в
економіці тощо.

Омельяненко Т. В. Виробнича стратегія підприємства : монографія / Т. В.
Омельяненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ
"Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 277, [3] с. Бібліогр.: с. 259-276. - ISBN 978-966-483-603-3.
Шифр зберігання книги: 338 О-57
У монографії викладено результати теоретико-методологічного аналізу
виробничої стратегії підприємства. Подано ретроспективний огляд досліджень
виробничої стратегії від моменту їх започаткування в 70-х роках XX ст. до наших
днів; узагальнено сучасні трактування ролі виробництва у забезпеченні
конкурентного успіху підприємства; ідентифіковано парадигмальні положення
теорії виробничої стратегії; визначено контекст, чинники та принципи
формування виробничої стратегії. Запропоновано три види типологізації
виробничих стратегій: перша здійснена на засадах цільового підходу; друга — на
засадах концепції часових періодів функціонування виробництва; третя — на
засадах мікроекономічної концепції факторів виробництва. Охарактеризовано
стратегічні напрями розвитку сучасного виробництва та ідентифіковано
характер новітніх виробничих стратегій.
Онікієнко С. В. Регулювання інвестиційної діяльності банку : монографія / С. В.
Онікієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський
нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 217, [7] с. - Бібліогр. в кінці
розд. - ISBN 978-966-483-612-5.
Шифр зберігання книги: 336.5/8 О-58
Метою наукового дослідження є вивчення вітчизняного і світового досвіду
регулювання інвестиційної діяльності банку і її впливу на ефективність реалізації
кредитно-інвестиційної політики банку та надання рекомендацій щодо
удосконалення методології і організації процесу регулювання інвестиційної
діяльності комерційного банку. Основними аспектами дослідження є: економічний
аналіз регулювання банківського сектору і фінансових ринків, теоретикометодологічні засади інвестиційної діяльності банку, управління ризиками, як
основний елемент системи регулювання інвестиційної діяльності банку і
використання портфельної концепції у процесі регулювання інвестиційної
діяльності банку.

Осмятченко Л. М. Методологія оцінки інтелектуального капіталу :
монографія / Л. М. Осмятченко. — К. : КНЕУ, 2012. — 205, [3] с.
Шифр зберігання книги: 33С4 О-74

Упровадження в систему економічних відносин категорії
«інтелектуальний капітал» сприяє формуванню нових підходів у
процесі аналізу ринкових відносин, створенню конкурентних переваг
підприємств, фундаментальною основою яких є ефективне
використання багатогранних інтелектуальних показників, здатних
створити інноваційну економіку. Сьогодні проблемними залишаються
питання
методології
та
організації
обліку
і
контролю
інтелектуального капіталу. У даній роботі пропонується авторський
погляд на загальнонаукові проблеми сутності, специфіки, формування
структури та класифікації інтелектуального капіталу як об'єкта
обліку, а також на питання методології, методики та організації
оцінки його складових.

Петрашко Л. П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі
та бізнес-практики : монографія / Л. П. Петрашко ; М-во освіти і науки,
молоді та спорту України. - К. : КНЕУ, 2013. - 343 с. - Бібліогр.: с. 315-341. ISBN 978-966-483-680-4.
Шифр зберігання книги: 33М П30
Монографія присвячена пошуку та визначенню сучасних координат
глобальної корпоративної відповідальності епохи трансцендентності —
епохи трансформації домінуючих цінностей людського життя та
імплементації їх у діяльності глобальних компаній.

Правове регулювання економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки
України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана",
Юридичний фак.; [відп. ред. В. Ф. Опришко]. - К. : КНЕУ, 2012. - № 11-12.
- 498 с. - Бібліогр. в кінці ст.
Шифр зберігання книги: 34С4 П68
Висвітлюються
питання
конституційного,
адміністративного,
цивільного, господарського, фінансового, банківського права, правового
забезпечення господарювання в умовах ринкової економіки, перспектив
розвитку законодавства у даній сфері та розвитку правової системи
України.

Савлук С. М. Власний капітал комерційного банку : монографія / С. М.
Савлук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 459 с. - Бібліогр.: с.
437-450. - ISBN 978-966-483-633-0.
Шифр зберігання книги: 336.5/7 С13
У монографії висвітлені теоретичні засади власного капіталу банків в
умовах ринкової економіки, його сутність та взаємозв'язки з виробничим
та позичковим капіталом, особливості кругообороту призначення та
функції. В практичному аспекті проаналізовані методи визначення обсягів
власного капіталу та оцінки його достатності, механізми його формування
та використання, роль у системі регулювання банківських ризиків та в
управлінні ліквідністю. Значне місце займає аналіз системи менеджменту
власним капіталом та її ролі в управлінні банківською діяльністю в цілому.

Свідерський Д. Є. Методологія та організація складання фінансової і податкової звітності та їх аудит : монографія / Д. Є. Свідерський. — К.: КНЕУ, 2012.
— 290, [6] с.
Шифр зберігання книги: 33С4 С24
У монографії досліджено питання теорії, методології та організації
складання фінансової і податкової звітності та їх аудиту на промислових
підприємствах. Розглянуто теоретичні та економіко-правові засади
фінансового і податкового обліку, методичні основи та організацію процесу
формування показників податкової звітності за даними бухгалтерського обліку,
міжнародний і національний досвід організації аудиту. Обґрунтовано
концептуальні основи аудиту податкової звітності з податку на прибуток і
податку на додану вартість. Автором розроблено методику обліку і аудиту
доходів і витрат згідно з Законами України про податок на прибуток і податок
на додану вартість, а також відповідно до Податкового кодексу України.

Силантьєв С. О. Похідні фінансові інструменти: теоретичні та прикладні
аспекти : монографія / С. О. Силантьєв ; М-во освіти і науки, молоді та
спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. :
КНЕУ, 2012. - 310 с. - Бібліогр.: с. 249-307. - ISBN 978-966-483-687-3.
Шифр зберігання книги: 336.5/7 С36
Монографію присвячено дослідженню формування теоретичних
засад у розвитку похідних фінансових інструментів та практики їх
застосування від середини XIX століття до наших днів.
Надано систематизований огляд сучасного стану теоретичних
основ фінансової економіки.
Наведено низку оригінальних результатів автора, що мають
важливе теоретичне та прикладне значення для розвитку фінансової
системи України та її післякризової трансформації.

Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку : монографія / [А. М.
Колот, О. А. Грішнова та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Колота.
— К. : КНЕУ, 2012. — 501, [3] с.
Шифр зберігання книги: 301 С70
У монографії подано цілісне системне дослідження феномену соціальної
відповідальності суб'єктів суспільства на всіх рівнях - особистісному,
корпоративному,
інституціональному
та
державному.
Розглядаються
теоретичні засади соціальної відповідальності людини як відображення її
органічного зв'язку із суспільством і природою, поєднання в ній біологічної,
соціальної і духовної основ. Значну увагу приділено теорії і практиці соціальної
відповідальності бізнесу, держави та інститутів громадянського суспільства.
Виокремлено уроки і зроблено висновки із суперечливої практики розвитку
соціальної відповідальності, що склалася на рубежі двох тисячоліть. Досліджено
проблематику імплементації національної ідеї соціальної відповідальності в
загальну систему суспільного розвитку.

Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. матеріалів
Міжнар. наук.-практ. конференції 10-12 жовтня 2012 р. / М-во освіти і науки,
молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ;
[голова редкол.: О. О. Гаманкова]. - К. : КНЕУ, 2012. - 275 с. - Бібліогр. в кінці ст. ISBN 978-966-483-665-1. Шифр зберігання книги: 36 С83
Розглянуто сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування та їх
вплив на страхові ринки країн з трансформаційними економіками; перспективи
розвитку страхового ринку України: уроки кризи; державне регулювання ринків
фінансових послуг в контексті глобалізаційних проявів: досвід України та
зарубіжних країн; роль страхування в стабілізації національної економіки та у
забезпеченні соціального захисту громадян; проблеми та перспективи розвитку
ринку автострахування в Україні; підвищення ефективності взаємодії між
страховим, банківським та іншими сегментами фінансового ринку в умовах
економічної нестабільності; поліпшення якості наукового та кадрового
забезпечення страхової галузі в сучасних умовах.

Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів Міжнар.
наук.-практ. конф., (2-3 лютого 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту
України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за
вип. С. М. Соболь]. - К. : КНЕУ, 2012. - 282 с. - ISBN 978-966-483-575-3.
Шифр зберігання книги: 338 С83
Конференція спрямована на обговорення результатів останніх досліджень у
галузі менеджменту, зокрема, теоретичних та практичних аспектів
загального менеджменту, розвитку управлінської думки, управління
конкурентоспроможністю, інноваційного менеджменту, стратегічного та
корпоративного управління, операційного менеджменту, управління
знаннями та організаційної поведінки.

Технологічна модернізація в європейській економіці : монографія / О. С.
Бурміч, О. Д. Лук'яненко, Є. Г. Панченко, В. І. Чужиков ; за наук. ред. В. І.
Чужикова. — К. : КНЕУ, 2013. — 266, [6] с.
Шифр зберігання книги: 33М Т38
Досліджено особливості сучасної природи і вияви міжнародного лідерства в
технологічній сфері. Визначено передумови та динаміку світового
технологічного прогресу. Розглянуто питання технологічної локалізації
європейської економіки, а також інструменти реалізації кластерної
політики ЄС. Особливу увагу приділено розвитку України в період глобальних
технологічних зрушень.
Призначено для науковців, менеджерів, державних службовців, бізнесменів.

Технології інноваційного розвитку підприємства у контексті інституціоналізму
: монографія / [Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко, І. С Капарулін [та ін.] ; за
заг. ред. канд. екон. наук, проф. Г. О. Швиданенко. — К. : КНЕУ, 2012. — 225,
[7] с.
Шифр зберігання книги: 338 Т38
Монографію присвячено висвітленню технології інноваційного розвитку
підприємств у контексті інституціоналізму з позиції сучасних науковометодичних засад. Значну увагу присвячено економічному розвитку
підприємств на інноваційних засадах та стратегіям інноваційного розвитку.
Інноваційний розвиток підприємства розкрито через його параметри, стан,
принципи оцінювання рівня, стратегії формування, інвестиційне та
організаційне забезпечення.

Управління рекламним бізнесом на засадах концепції маркетингу : монографія /
Н. В. Куденко, Т. О. Примак, Т. В. Архипова, О. Л. Шевченко ; М-во освіти і науки,
молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. :
КНЕУ, 2012. - 279 с. - Бібліогр.: с. 260-262. - ISBN 978-966-483-652-1.
Шифр зберігання книги: 33 У67
Монографію присвячено розгляду всіх аспектів розвитку рекламного бізнесу, що
включає теоретичні основи, управління на засадах концепції маркетингу та оцінка
ефективності. Проаналізовано еволюційні етапи розвитку рекламного бізнесу,
концептуальні засади реклами та рекламного бізнесу в умовах ринкової економіки,
чинники, які впливають на розвиток рекламного бізнесу. Приділено увагу
ретроспективі та тенденціям розвитку рекламного ринку України, здійснено
характеристику учасників рекламного бізнесу. Узагальнено існуючі методи і моделі маркетингових досліджень
в рекламному бізнесі та сформовано сучасні інструменти реалізації рекламної діяльності суб'єктів рекламного
ринку.

Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / М-во освіти
і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський
нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; [відп. ред. А. М.
Мороз]. - К. : КНЕУ, 2003 - .
Вип. 19. - 2012. - 390 с. - Зміст на укр., англ. мовах. Бібліогр. в кінці ст.
Вип. 20. - 2012. - 383 с. - Зміст на укр., англ. мовах. Бібліогр. в кінці ст.
Шифр зберігання книги: 336 Ф59
Збірник внесено до переліку наукових фахових видань
України, у яких можуть публікуватись результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук з економіки (постанова президії
ВАК України від 10 лютого 2010 р. №1-05/1).

Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / М-во освіти і науки,
молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима
Гетьмана" ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. - К. : КНЕУ, 1992 - . Вип. 27. - 2012. - 533
с. - Бібліогр. в кінці ст.
Шифр зберігання книги: 33 Ф79
Висвітлюються теоретичні й методологічні проблеми формування ринкової
економіки, розкриваються соціальні, політичні, інституціональні та
економічні умови і фактори її становлення в Україні. Значну увагу приділено
питанням розвитку ринкових структур.

Формування ринкової економіки : зб. наук. праць /
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ
"Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана",
Міжнар. ін-т бізнес-освіти КНЕУ ім. Вадима Гетьмана ;
[відп. ред. О. О. Бєляєв]. - К. : КНЕУ, 1992 -.
Спец. вип., т. 1 : Праця в XXI столітті: новітні
тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у
2 т. - 2012. - 660 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966483-656-9.
Спец. вип., т. 2 : Праця в XXI столітті: новітні
тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у
2 т. - 2012. - 680 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966483-659-0.
Шифр зберігання книги: 33С Ф79

У збірнику наведено та охарактеризовано новітні
тенденції у сфері пращ, наведено їх різні аспекти, зокрема
їх антисоціальний і деструктивний вплив на становлення
гармонійного суспільства. Це дозволить викладачам,
науковцям, докторантам, аспірантам і студентам вищих
навчальних закладів краще орієнтуватися в сучасних
реаліях суспільного життя.

Дякуємо за увагу!
Ознайомитись із виданнями, представленими на виставці, можливо в
читальному залі професорсько-викладацького складу бібліотеки КНЕУ за
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-ґ, к. 409).
Матеріали до виставки підготовлені співробітниками культурномасовим відділом, оформлення виставки підготовлено співробітниками
відділу розвитку електронної бібліотеки.
Відповідальна: Ільченко Л. М.,
Тел. 503-86-04,
ellib@kneu.kiev.ua

2013 р.

