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Л. А. Клюско,
В. Ю. Свириденко. – Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2016. – 246 с.
Навчальний посібник містить лекційний матеріал та матеріал для
самостійного вивчення. Навчальний посібник містить лекційний
матеріал, контрольні питання та перелік літератури, за
допомогою яких студенти набувають знання з концептуальних
засад новітніх інформаційних систем і технологій.

Актуальні питання розвитку банківської системи України
зб. наук. праць / УДФСУ, Каф. банк. справи та фін.
Моніторингу ; за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Береславської. –
Ірпінь, 2016. – 242 с. – (Податкова та митна справа в Україні;
Т. 64).
Тематика збірника присвячена найбільш актуальним питанням
розвитку та системи функціонування банківської України,
проблемам банків, фінансової стійкості та рефінансування,
автоматизації процесу фінансового моніторингу в банку.

Клюско Л. А.
Фінансова стійкість банків : теорія та методологія
оцінки : монографія. – Ірпінь: ВЦ НУДПСУ, 2013. – 246 с.
У монографії на основі узагальнення досліджень вітчизняних та
зарубіжних наукових джерел обґрунтовано теоретичні основи
фінансової стійкості банків, здійснено аналіз методичного
інструментарію її оцінки, сформульовано практичні рекомендації
щодо основних напрямів зміцнення.

Банківська система : навч. посіб. / О. І. Береславська,
М. О. Кужелєв, Л. А. Клюско, Пернарівський О. В.; Держ.
фіскал. служба України; Ун-т держ. фіскал. служби України;
за заг. ред. д.е.н.,проф. О. І. Береславської. – Ірпінь: ВПЦ
УДФСУ, 2018. – 486 с. – (На допомогу студенту УДФСУ;
Т. 27).
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, методичні та
практичні аспекти функціонування банківської системи з
урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Розглянуто
основні питання діяльності банків першого та другого рівня

Береславська О. І.
Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. /
Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь: ВПЦ УДФСУ,
2019. – 368 с. – (На допомогу студенту УДФСУ; Т. 38).
У навчальному посібнику висвітлені теоретичні, методологічні
та практичні питання міжнародних розрахунків та валютних
операцій з урахуванням світового та вітчизняного досвіду. Зміст
посібника охоплює практичні питання у контексті інтересів усіх
учасників міжнародних розрахунків та валютного ринку.

Детальніше
ознайомитися з документами,
які експонуються у даній
віртуальній виставці,
можна у Науковій бібліотеці
Університету ДФС України,
де Вам допоможуть підібрати не
тільки запропоновану
літературу,
а й літературу на будь-яку тему.

