
Шановні читачі! 
До вашої уваги пропонуємо видання,  

які надійшли до бібліотеки університету.  

 Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, 

звертайтеся до Наукової бібліотеки,  

де вам допоможуть підібрати  

не тільки запропоновану літературу,  

а й літературу на будь-яку іншу тему. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Україна та МВФ: співробітництво у 

монетарній сфері в умовах виходу із кризи : 

науково-аналітична доповідь / за заг. ред. 

С. М. Аржевітіна – К. : КНЕУ, 2017. – 208 с. 

Науково-аналітична доповідь присвячена 

питанням співробітництва України з 

Міжнародним валютним Фондом у сфері 

розв’язання проблем розробки та реалізації 

монетарної політики в період посткризового 

відновлення економіки. Доповідь містить 

аналіз суті й змісту співробітництва, його 

експертну оцінку провідними вітчизняними 

фахівцями, пропозиції щодо вдосконалення 

відповідних програм та угод. 

 

Банківське кредитування в Україні: 

посткризове перезавантаження : 

монографія / С. М. Аржевітін, Т. С. Шемет, 

Н. В. Циганова та ін. ; за ред. 

С. М. Аржевітіна. – К. : КНЕУ, 2017. – 407 с. 

У монографії досліджуються особливості 

формування макроекономічного середовища 

діяльності вітчизняних банків. Аналізуються 

актуальні проблеми теорії і практики 

банківського кредитування в Україні в умовах 

виходу з кризи. Методологічні аспекти 

антикризового регулювання кредитної 

діяльності банків розглядаються на макро- й 

мікроекономічному рівнях. Обґрунтовуються теоретико-концептуальні 

засади та методичні підходи до оптимізації управління кредитним портфелем 

банку. 

 

 

 



 

Вартісно-орієнтоване управління 

страховою компанією : монографія / 

А. Л. Баранов ; Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана». − Київ : КНЕУ, 

2019. − 356 с. 

У монографії вперше досліджено доцільність 

використання вартісно-орієнтованого 

управління в практиці страхового 

менеджменту в сучасних умовах з метою 

підвищення ефективності та результативності 

діяльності страхових компаній  та 

поступального розвитку страхового ринку в 

Україні. 

 

 

Рязанова Н. Інститут фінансового 

рахівництва інформаційного суспільства: 

сутність та сучасна парадигма розвитку : 

монографія / Надія Рязанова ; М-во освіти і 

науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. 

– 337 с. 

Працю присвячено дослідженню такої 

інформаційної підсистеми фінансів 

інформаційного суспільства, як фінансове 

рахівництво. Уперше в українській фінансовій 

науці розглядаються сутність, особливості та 

суспільне призначення інституту фінансового 

рахівництва, його теоретичні й інституційні засади, а також місце і роль у 

сучасній економіці України та перспективи розвитку. Досліджуються 

інституційна та інформаційна концепції фінансів, особливості феномену 

фінансової інформації. Праця стане в пригоді науковцям, студентам і всім, 

хто цікавиться питаннями економіки та фінансів інформаційного суспільства. 

 



 

Гриценко А. А. Развитие форм обмена, 

стоимости и денег. – К. : Основа, 2005. – 

192 с. 

У монографії досліджено логіку розвитку форм 

обміну, вартості та грошей. Показано роль 

методу сходження від абстрактного до 

конкретного в теоретичному відтворюванні 

історичного розвитку вартісних відносин. 

Розкрито суспільні форми продукту і зміну 

характеру праці. Виявлено основні логіко-

історичні ступені розвитку форм обміну. Автор 

обґрунтовує соціально-часову теорію вартості, 

що інтегрує маржинальну і трудову концепції. 

Вартість тлумачиться як феномен розвитку сумісно-розділеної праці. 

Пропонується представницька теорія грошей, яка дозволяє по-новому підійти 

до розуміння сутності та функцій грошей. 

 

Александров А. В. Банковский 

менеджмент частного крупного капитала : 

теория и практика Private Banking : 

монографія /А. В. Александров. – Нежин : 

ООО «Видавництво «Аспект-Поліграф», 

2014. – 289 с. 

В книге «Банковский менеджмент» объектом 

исследования является достаточно новое для 

украинских реалий направление банковской 

деятельности Private Banking & Wealth 

Management (обслуживание частного 

крупного капитала). Проанализированы 

история развития сегмента состоятельных лиц в 

Украине, социально-психологические привычки использования финансовых 

инструментов. Исследованы традиции и культура ведения этого бизнеса. 

Рассмотрены проблемные вопросы становления и развития украинского 

Private Banking (клиентские сегменты, продуктовый ряд, наиболее очевидные 

тенденции, перспективы развития). 



 

Болгар Т. М. Проблемні кредити у 

банківській діяльності в умовах фінансової 

кризи : монографія. – Кременчук : 

Видавництво ПП Щербатих О. В., − 2013. − 

372 с. 

У монографії проведено дослідження питань 

розвитку науково-методологічних підходів до 

управління проблемними кредитами у 

банківській діяльності в умовах фінансової 

кризи. Акцентовано увагу на кредитних 

ризиках та ролі проблемних кредитів у їх 

формуванні. 

 

 

 

Савчук Н. В. Бюджетні пріоритети України 

у контексті суспільного вибору : 

монографія / Н. В. Савчук. – К. : КНЕУ, 

2014. – 325 с. 

У монографії комплексно досліджено 

теоретико-методологічні засади формування і 

розвитку бюджетних пріоритетів України. 

Розкрито сутність та особливості бюджету та 

бюджетних пріоритетів у контексті теорії 

суспільного вибору. 

 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/264680/source:default

