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(підручник). Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2014. – 320 с.
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національного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. –
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13.Багацька К.В.
Ідентифікація факторів створення вартості на
підприємствах харчової промисловості
// Економіка ринкових
відносин. Науковий журнал. – 2014. - №12. - c. 70-73
14.Багацька К.В. Підходи до оцінки ринкової активності підприємств
реального сектора економіки // Економіка: реалії часу. Науковий
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підприємств харчової промисловості в умовах ризику // Економічний
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