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Бедринець М. Д. Фінанси підприємств : навч. посіб. /
М. Д. Бедринець, Л. П. Довгань ; Держ. фіскальна
служба України, Ун-т держ. фіскальної служби
України. – К. : Центр учбової літератури, 2018. –
292 с.
Навчальний посібник підготовлений відповідно до
програми курсу «Фінанси підприємств» і в якому
викладено різні аспекти фінансової діяльності
підприємств в сучасних умовах. Структура посібника
розроблена таким чином, що кожна тема включає
методичні вказівки до вивчення теми, контрольні питання з теми, питання
для самостійного опрацювання, плани семінарських занять, термінологічний
словник, тести для перевірки знань, задачі, теми рефератів. При написанні
навчального посібника використовувалися нові законодавчі і нормативні
акти, методичні та інструктивні документи, що регулюють фінансову
діяльність вітчизняних підприємств. Навчальний посібник призначений для
студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів економічних
вузів, науковців, фахівців в галузі фінансів.

Бердинець М. Д. Фінансовий менеджмент у малому
бізнесі : навч. посіб. / М. Д. Бедринець,
А. В. Сурженко ; Держ. фіскальна служба України,
Ун-т держ. фіскальної служби України. – К. : Центр
учбової літератури, 2016. – 352 с.
На вимогу сучасності, у багатьох вищих навчальних
закладах України запроваджено навчальну дисципліну
«Фінансовий менеджмент у малому бізнесі», а
пропонований навчальний посібник відповідає її
програмі. Структура посібника розроблена таким
чином, що кожна тема включає теоретичний матеріал, сформований
відповідно до останніх наукових розробок, чинного законодавства та
методичних рекомендацій, які використовуються в господарській практиці
України та провідних зарубіжних країн; контрольні питання; тести для
перевірки знань та ключові терміни, що дає змогу глибоко оволодіти
питаннями фінансового менеджменту у сфері малого бізнесу.

Банківська система : навч. посіб. / за заг. ред.
О. І. Бересласької ; Держ. фіскальна служба України,
Ун-т держ. Фіскальної служби України. – Ірпінь :
Ун-т ДФС України, 2018. – 486 с. – (Серія «На
допомогу студентам УДФСУ», т. 27).
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні,
методичні та практичні аспекти функціонування
банківської системи з урахуванням світового та
вітчизняного досвіду. Зміст посібника викладено
комплексно. Зважаючи на важливу роль банків в
економіці країни, розглянуто основні питання
діяльності банків першого та другого рівня. Для студентів економічних
спеціальностей вищих закладів освіти четвертого рівня акредитації,
аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Гордей О. Д. Державні цільові фонди : навч. посіб. /
О. Д. Гордей, В. П. Биховченко, А. М. Ковальчук :
2-ге вид., онов. та доп./ Ун-т ДФС України. – Ірпінь,
2020. – 350 с. – (Серія «Податкова та митна справа в
Україні»; т. 147).
У навчальному посібнику розкривається зміст,
організаційна структура, призначення, функції та
завдання державних цільових фондів України. Теми
чітко структуровані та виділяють історичні аспекти
розвитку державних цільових фондів, організаційну
структуру, особливості ієрархічного підпорядкування елементів структури,
основні напрями, цілі, завдання та функції діяльності тощо. Призначається
для викладачів, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей
закладів вищої освіти, а також усіх бажаючих, яких цікавить питання
функціонування державних цільових фондів.

Державні цільові фонди : навч. посіб. / О. Д. Гордей,
В. П. Биховченко, А. В. Суханова, О. В Новицька; за
заг. ред. О. Д. Гордей. – Ірпінь: УДФС, 2017. – 325 с. –
Серія: Податкова та митна справа в Україні, т. 87.
У навчальному посібнику «Державні цільові фонди»
розкривається
зміст,
організаційна
структура,
призначення, функції та завдання державних цільових
фондів України. Також розглянуто досвід діяльності
аналогічних фондів у деяких економічно розвинених
країн світу. Структура навчального посібника відповідає
робочій навчальній програмі, вирізняється системністю:
зміст його поділений на тематичні частини, в яких виділяються окремі теми.
Виділено історичні аспекти розвитку державних цільових фондів,
організаційну структуру, особливості ієрархічного підпорядкування
елементів структури, основні напрями, цілі, завдання та функції діяльності
тощо. Навчальний посібник призначається для викладачів, студентів
економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для усіх
бажаючих, яких цікавить питання функціонування державних цільових
фондів.

Фінансовий ринок : підруч.: у 2-х т. /
Ю. М. Коваленко,
Ю.
В.
Ковернінська,
С. В. Онишко, М. О. Кужелєв [та ін.] ; кер. авт. кол.,
наук. ред. Ю. М. Коваленко ; Державна фіскальна
служба України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. –
Т. 1. – 441 с. – (Серія « Податкова та митна справа в
Україні» ; т. 117).
У підручнику всебічно висвітлено сутність сучасного
фінансового ринку, його операційний механізм за
сегментами, специфіку фінансових інструментів,
підвалини ціноутворення, аналізу та портфельного управління на цьому
ринку. У кожному розділі наведено перелік запитань, тести та рекомендовану
література; у розділах практичного спрямування – завдання.

Фінансовий ринок : підруч.: у 2-х т. /
Ю. М. Коваленко, Ю. В. Ковернінська, С. В. Онишко,
М. О. Кужелєв [та ін.] ; кер. авт. кол., наук. ред.
Ю. М. Коваленко ; Державна фіскальна служба
України, Ун-т ДФС України. – Ірпінь, 2018. – Т. 2. –
388 с. – (Серія «Податкова та митна справа в
Україні» ; т. 117).
У підручнику всебічно висвітлено сутність сучасного
фінансового ринку, його операційний механізм за
сегментами,
специфіку фінансових інструментів,
підвалини ціноутворення, аналізу та портфельного управління на цьому
ринку. У кожному розділі наведено перелік запитань, тести та рекомендовану
література; у розділах практичного спрямування – завдання. Положення
підручника ґрунтуються на сучасній нормативно-правовій базі, використанні
та аналізі набутого вітчизняного й зарубіжного досвіду. Для науковців,
викладачів і здобувачів вищої освіти, практиків у сфері фінансової та
страхової діяльності, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться
проблемами функціонування фінансового ринку.

Кужелєв М. О., Герасименко Р. А., Лисенко М. О.
Ринок
фінансових
послуг:
навч.
посіб./,
М. О. Лисенко;
Донецький
національний
університет.– Донецьк: ТОВ «Східний видав. Дім»,
2013.
У навчальному посібнику в стислій та доступній формі
розкрито основи діяльності фінансових посередників на
ринку фінансових послуг: завдання,принципи та функції
фінансового ринку, його роль та місце у сучасних
умовах формування ризикових відносин.

Кужелєв М. О. Фінансова гнучкість прийняття
рішень в інвестиційній діяльності банків :
монографія / М. О. Кужелєв, М. О. Жита, Ун-т держ.
фіскальної служби України. – К. : «Центр учбової
літератури», Польща : Бидгощ, 2016. – 176 с. –
До 95-річчя Ун-та держ. фіскальної служби України.
До 20-річчя ННІ фінансів, банківської справи.
На
основі
теоретико-методологічних
підходів
представлено трактування поняття фінансової гнучкості
прийняття рішень, визначені її види та запропонована класифікація
інституційних, ринкових та адміністративних обмежень. В рамках
розробленої концепції запропоновані науково-методичний підхід до вибору
інвестиційної стратегії банків, науково-методичний підхід до оптимізації
інвестиційного портфеля з урахуванням ринкової гнучкості, науковометодичний підхід до оцінювання та регулювання організаційної гнучкості
прийняття рішень в інвестиційній діяльності банку.

Бердинець М. Д. Фінансовий менеджмент у малому
бізнесі : навч. посіб. / М. Д. Бедринець,
А. В. Сурженко ; Держ. фіскальна служба України,
Ун-т держ. фіскальної служби України. – К. : Центр
учбової літератури, 2016.
На вимогу сучасності, у багатьох вищих навчальних
закладах України запроваджено навчальну дисципліну
«Фінансовий менеджмент у малому бізнесі», а
пропонований навчальний посібник відповідає її
програмі. Структура посібника розроблена таким чином,
що кожна тема включає теоретичний матеріал, сформований відповідно до
останніх наукових розробок, чинного законодавства та методичних
рекомендацій, які використовуються в господарській практиці України та
провідних зарубіжних країн; контрольні питання; тести для перевірки знань
та ключові терміни, що дає змогу глибоко оволодіти питаннями фінансового
менеджменту у сфері малого бізнесу.

Якщо Вас зацікавлять
матеріали перегляду,
звертайтеся до
Наукової бібліотеки,
де Вам допоможуть підібрати
не тільки запропоновану
літературу, а й літературу
на будь-яку тему.

