Облікова картка дисертації (ОКД)
Шифр спецради: ДФ 26.006.042
Відкрита
Вид дисертації: 08
Державний обліковий номер: 0821U102653
Дата реєстрації: 26-11-2021

1. Відомості про здобувача
ПІБ (укр.): Васильєва Дарія Олексіївна
ПІБ (англ.): VASYLIEVA DARIIA
Шифр спеціальності, за якою відбувся захист: 072
Дата захисту: 23-11-2021
На здобуття наукового ступеня: Доктор філософії (д.філ)
Спеціальність за освітою: Міжнародна економіка

2. Відомості про установу, організацію, у вченій раді якої відбувся захист
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана"
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ: 02070884
Адреса: проспект Перемоги, буд. 54/1, м. Київ, 03057, Україна
Телефон: 380443716203
Телефон: 380442262573
Телефон: 380444565055
E-mail: documents@kneu.edu.ua
WWW: https://kneu.edu.ua/

3. Відомості про організацію, де виконувалася (готувалася) дисертація
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана"
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ: 02070884
Адреса: проспект Перемоги, буд. 54/1, м. Київ, 03057, Україна
Телефон: 380443716203
Телефон: 380442262573
Телефон: 380444565055
E-mail: documents@kneu.edu.ua
WWW: https://kneu.edu.ua/

4. Відомості про організацію, де працює здобувач
Не працює

5. Наукові керівники та консультанти
Наукові керівники
Зінькевич Тетяна Олексіївна (к. е. н., доцент, 08.00.08)

6. Офіційні опоненти та рецензенти
Офіційні опоненти
Колодізєв Олег Миколайович (д.е.н., професор, 08.00.08)
Конєва Тетяна Анатоліївна (к. е. н., доцент, 08.00.01)

Рецензенти
Корнилюк Анна Валентинівна (к.е.н., доцент, 08.00.08)
Майорова Тетяна Володимирівна (д.е.н., професор, 08.00.08)

7. Підсумки дослідження та кількісні показники
Підсумки дослідження: 40 - Нове вирішення актуального
наукового завдання

Кількість публікацій: 14

Кількість сторінок: 187

Кількість патентів:

Кількість додатків: 14

Впровадження результатів роботи: 5

Ілюстрації: 30

Мова документа: Українська

Таблиці: 13

Зв'язок з науковими темами: 0116U001554; 0121U109257

Схеми:
Використані першоджерела: 239

8. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Індекс УДК: 336.77.067.22; 339.72, 658, 336.763.3:658.14]:339.727(4-11)(043.3)
Тематичні рубрики: 06.73.35, 06.81

9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Корпоративні облігації у фінансуванні підприємств (на прикладі східноєвропейських ринків капіталу)

Тема (англ.)
Corporate bonds in enterprice financing (on the example of Eastern European capital markets)

Реферат (укр.)
У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні і практичні засади фінансування підприємств Східної Європи за
допомогою корпоративних облігацій, конкретизовано сутність, види та роль корпоративних облігацій в структурі
фінансового ринку, висвітлено переваги та недоліки корпоративних облігацій в процесі фінансування діяльності

підприємств, проаналізовано тенденції розвитку східноєвропейських ринків корпоративних облігацій та виявлено
особливості їх функціонування, запропоновано підхід до підвищення інвестиційної привабливості корпоративних
облігацій, виявлено взаємозв’язок між розвитком ринку корпоративних облігацій та іншими джерелами фінансування
підприємств на основі економіко-математичного моделювання, запропоновано шляхи удосконалення механізмів
формування і регулювання ринку корпоративних облігацій в Україні.

Реферат (англ.)
The thesis elaborates theoretical and practical principles of financing Eastern European enterprises with corporate bonds, gives
concrete expression to the nature, types and role of corporate bonds in financial market structure, highlights the strengths and
weaknesses of corporate bonds in financing enterprises’ activity, probes into the trends in Eastern European corporate bond
markets, reveals the features of their functioning, puts forward the approach to increase the investment attractiveness of
corporate bonds, identifies the interrelation between development of the corporate bonds market and other sources of
enterprises financing on the basis of economic and mathematical modeling, offers the ways for improving the forming and
regulating mechanisms for the corporate bond market in Ukraine.
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