
 

 
ДАРУНКИ БІБЛІОТЕЦІ 

 

Бібліотека Черкаського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» 

щиро вдячна громадським організаціям та установам, авторам, читачам, 

видавництвам за подаровані книги, які  стануть відчутним джерелом 

поповнення бібліотечної колекції та нададуть  неоціненну допомогу для 

забезпечення навчально-виховного процесу: 

 

  

 Українському інституту національної пам’яті (голові 
В’ятровичу Володимиру Михайловичу та 
працівникам Інституту) за комплект подарованої 
літератури 

 

 

Майдан від першої особи. Регіональний вимір. Вип 3: у 2 ч. 
Ч.2. Львівська – Чернігівська області / уклад.: Г. Боднар,  
О. Доброер, Т. Ковтунович, О. Морозова, О. Стукалова  
[та ін.], відп. ред.: Т. Привалко; Укр. Ін-т нац. Пам’яті.- Київ:  
К.І.С., 2016.- 304 с.: іл. 
 
В серії «Майдан від першої особи» вийшла третя книга, до 
якої увійшли і спогади черкащан – учасників Революції 
Гідності». У збірнику розділи подано за назвами областей, 
розташованими в алфавітному порядку. До цієї, другої, 
частини увійшли регіони починаючи від Львівської до 
Чернігівської області. Решту областей було представлено у 

 першій частині.
  

 

Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах.  Вип 2 / 
упоряд.:   Т. Ковтунович, Т. Привалко; Укр. Ін-т нац. Пам’яті.- 
Київ: К.І.С., 2016.- 304 с.: іл. 
 
До другого випуску збірника увійшли спогади митців, що 
представляють різні жанри, види та напрями мистецтва. У 
спогадах творчих людей відображено їхній суб’єктивний 
досвід пережитого та узагальнені міркування про роль 
мистецтва у протестних акціях Революції Гідності. Видання 
покликане сприяти збереженню пам’яті про Майдан та його 
учасників. 

  
  
  



  Видавництву «РОДОВІД» м. Київ за унікальне 
подарункове видання  «Наш Герб. Українські 
символи від княжих часів до сьогодення» 

  

 

Гречило А. Наш Герб. Українські символи від княжих часів 
до сьогодення: альбом / А. Гречило, Б. Завітій. – Київ: 
РОДОВІД, 2018. – 400 с.: іл. 
 

З поміж 508 видань від 103 видавництв книга «Наш Герб. 
Українські символи від княжих часів до сьогодення» 
здобула Гран-Прі головної книжкової премії BookForum 

 Best Book Award.

  
  

  Видавництву «Новий світ 2000» (м. Львів)  за  
подаровану навчальну літературу 

  

 
  
  

  Українському мовно-інформаційному фонду  
Національної академії наук України 

  

 

 

Тлумачний словник української мови : у 20-ти томах; Т. 3- 
8 / Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд; 
гол. ред. В. М. Русанівський ; наук. керівник проекту  
В. А. Широков . - Київ: Український мовно-інформаційний 
фонд, 2012 – 2017… 
Академічний тлумачний словник української мови  
охоплює загальновживану лексику сучасної української 
літературної мови, поширені терміни, діалектизми, 

 усталені словосполучення. Джерела, використані в
словнику, відображають лексику текстів художньої 
літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, 
Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-

 популярних і наукових праць та ін.



  Дякуємо Барановському Олександру Івановичу - 
проректору з наукової роботи ДВНЗ «Університет 
банківської справи», доктору економічних наук, 
професору, заслуженому економісту України. 
Своїми книгами з автографом О. І. Барановський нагородив 
переможців II туру  Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціалізації «Фінансова безпека», який 
проходив у Черкаському інституті ДВНЗ «Університет 
банківської справи» 10-11 квітня 2019 року. 

  

 

Барановський О. І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. 
Т. 1: Основи економічної і фінансової безпеки 
економічних агентів / О. І. Барановський. – Київ: УБС НБУ, 
2014. - 831 с. 
Розглянуто сутність і еволюцію філософського, 
соціологічного, релігійного, культурологічного і 
психологічного аспектів сприйняття безпеки. Визначено 
сутність фінансової безпеки, її місце в системі економічної 
безпеки. Виявлено особливості формування системи 
забезпечення фінансової безпеки в Україні. Розроблено 
методологію оцінки рівня фінансової безпеки загалом та її 
окремих складових. Висвітлено стан і проблеми грошового 
обігу та розвитку інфляційних процесів в Україні. 
Наводиться перелік викликів і загроз фінансовій безпеці. 
Запропоновано систему індикаторів, що мають 
характеризувати рівень фінансової безпеки громадян, 
домашніх господарств; підприємств, організацій і установ; 
регіонів; галузей; банківського сектору, страхового і 

  фондового ринків, держави.

  

 

Барановський О. І. Філософія безпеки: монографія : у 2 т. 
Т. 2 : Безпека фінансових інститутів / О. І. Барановський. – 
Київ: УБС НБУ, 2014. -  716 с. 
Розглянуто сутність безпеки в банківській сфері, на 
страховому і фондовому ринках. Усебічно досліджено 
природу безпеки банківського сектору, банківської системи 
загалом; страхових компаній і страхового ринку, 
професійних учасників фондового ринку. Розроблено 
методологію оцінки рівня фінансової безпеки її окремих 
складових. Наводиться перелік викликів і загроз фінансовій 
безпеці банківської системи, страхового і фондового 
ринків. Запропоновано систему індикаторів, що мають 
характеризувати рівень фінансової безпеки банківського 
сектору, страхового і фондового ринків. Розглянуто сутність 
банківських криз і ризиків банківської діяльності. 
Відображено досвід провідних країн світу і країн із 
перехідною економікою в побудові системи фінансової 
безпеки в банківській сфері, на страховому і фондовому 
ринках. 

 



  Висловлюємо щиру подяку доктору  економічних 
наук,  професору кафедри фінансів Київського 
національного університету  імені Тараса 
Шевченка Варналію Захарію Степановичу за 
подаровані книги: «Фінансова безпека 
підприємства», «Податкова система» 

  

 

Варналій З. С. Податкова система: підручник /  
З. С. Варналій, М. В. Романюк. – Київ: Знання України, 
2019. – 567 с. 
 
У підручнику розглянуто актуальні питання теорії та 
практики функціонування податкової системи та системи 
податків і зборів України. 

 

  

 

Фінансова безпека підприємства: навчальний посібник / 
З. С. Варналій, З. Б Живко, Р. Р. Білик. С. В. Онищенко,  
М. О. Живко; ред.: З. С. Варналій. – Львів: Ліга-Прес, 2018. 
– 300 с. 
Досліджено теоретичні та прикладні засади фінансової 
безпеки підприємства. З’ясовано роль і місце фінансової 
безпеки в економічній безпеці, проаналізовано загрози, 
принципи і індикатори фінансової безпеки. Висвітлено 
критерії та види фінансової безпеки підприємства, галузеві 
особливості підприємства під час забезпечення фінансової 

 безпеки. 

  
  

  Дякуємо Пухир Світлані Тимофіївні -  кандидату 
економічних наук, доценту кафедри економіки 
Львівського інституту ДВНЗ «Університет 
банківської справи» за подаровану монографію  

 

Пухир С. Т. Фінансові механізми реалізації державної 
регіональної політики: сучасний стан та пріоритети 
вдосконалення: монографія / С. Т. Пухир. – Київ: ДВНЗ 
«Університет банківської справи», 2017. – 374. 
Монографія містить дослідження сучасних науково- 
методичних основ фінансового забезпечення  реалізації 
державної регіональної політики та обґрунтування 
рекомендацій щодо вдосконалення системи фінансових 
механізмів її реалізації. Особливу увагу приділено 
сучасним бюджетним механізмам підтримки регіонального 

 розвитку.



  Щиро дякуємо Пантєлєєвій Наталії Миколаївнї – 
доктору економічних наук, доценту, заступнику  
директора Черкаського інституту ДВНЗ 
«Університет банківської справи», яка 
неоднаразово дарувала книги бібліотеці. 
 

  

 

Розвиток банківської системи в умовах трансформації 
економічного простору: монографія / авт. кол; ред.:  
Г. М. Чепелюк, Н. М. Пантєлєєва. – Черкаси: Видавець  
Ю. А. Чабаненко , 2016. - 414 с. 

Монографія є колективною працею українських та 
узбецьких науковців. Проведено дослідження теоретико-
методологічних засад розвитку банківської системи як 
однієї з найважливіших складових ринкової економіки, 
стан якої є визначальним важелем впливу на економічній 
розвиток держави, формування гармонійної соціальної 
сфери.  

 
  

 

Пантєлєєва Н. М. Фінансові інновації в банківській 
системі: теорія, методологія, практика: монографія /  
Н. М. Пантєлєєва; Університет банківської справи 
Національного банку України. – Київ: УБС НБУ, 2013. –  
526 с. 
Монографія є результатом дослідження сучасних проблем 
упровадження фінансових інновацій для підвищення 
ефективності функціонування банківської системи України. 
У ній представлено авторське бачення сутності поняття, 
форм, функцій фінансових інновацій та ринку фінансових 
інновацій, а також формування механізму управління 
інноваційним потенціалом банківської системи, 
організаційно-економічного механізму управління 
фінансовими інноваціями. Висвітлюються сучасні 
проблеми фінансової стабільності, взаємозв’язок і 
взаємозалежність фінансової стабільності та фінансових 
інновацій. 

  
  

  Серед ряду книг, що є у бібліотеці,  з’явилася і нова 
з автографом автора, збірка поезій Людмили 
Василівни Тараненко, члена Національної спілки 
письменників України, заслуженого працівника 
культури України. 
 

 
 

 



 

 

Тараненко  Л.  Стоїть душа перед порогом… : (вибране) / 
Л. Тараненко. – Черкаси: Видавець Ю. А. Чабаненко, 2018. 
– 240 с. 

 
Багатий розмаїтий поетичний світ авторки постає перед 
читачем книжки її вибраних творів «Стоїть душа перед 
порогом…», за яку Л. В. Тараненко удостоєна 
Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка.  
Лейтмотивом її творчості є слова: 
 
Перо тяжіє до крамоли. 
Та пам’ять в людях залиша. 
Воно не зраджує ніколи – 
Якщо не зраджує душа… 

 
 

 
 

 

 

Висловлюємо  щиру вдячність всім викладачам Інституту   
за внесок у формування фондів бібліотеки 

 
Ми вдячні всім за безцінні дарунки та добру справу 

Запрошуємо студентів, співробітників, викладачів  
ознайомитися з подарованими книгами 


