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1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни за
формами навчання
Найменування показників
денна
заочна
Вид дисципліни
обов’язкова
Мова викладання, навчання та оцінювання
українська
Загальний обсяг кредитів / годин
4 кредитів / 120 годин
Курс
3
Семестр
5
Кількість змістових модулів з розподілом:
3
Обсяг кредитів
4
Обсяг годин, в тому числі:
120
Аудиторні
42
Модульний контроль
6
Семестровий контроль
30
Самостійна робота
42
Форма семестрового контролю
екзамен
Мета дисципліни розкриття теоретичних і практичних основ
функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових
відносин.
Завдання навчальної дисципліни:
- визначення місця фінансового ринку у фінансовій системі;
- обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів як
засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особливостей обігу різних видів
цінних паперів;
- визначення суті інфраструктури фінансового ринку, її значення для
забезпечення виконання ринком своїх функцій та виявлення особливостей
діяльності професійних учасників, фондових бірж, посередників в Україні;
- розкриття основних відмінностей обігу різних видів цінних паперів;
- обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового
ринку з урахуванням специфіки економічного й соціального розвитку України.
3.Результати навчання за дисципліною.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- сутність, функції, структуру та роль фінансового ринку в економіці;
- нормативно-правову базу, що регулює фінансовий ринок;
- фінансові інститути, що виступають посередниками між суб'єктами
фінансового ринку; ціноутворення на фінансовому ринку та теорії ризику;
- ринки капіталів, похідних фінансових інструментів, грошовий,
валютний, фондовий, банківських позичок, особливості їх розвитку;
- фондові біржі та їх розвиток у світі та в Україні;

вміти:
- розраховувати дохід за цінними паперами;
- визначати ціни акції з рівномірним та нерівномірним ростом
дивідендів, ціни дисконтної облігації, дохідність акції, дохід інвестора за
казначейським векселем, результати біржових угод;
- розв'язувати задачі з продажу (купівлі) ф'ючерсних контрактів,
опціонів, з угод між банками на процентний своп.
Загальні компетентності:
Комплексне розв’язання проблем: розуміння поставленої задачі;
здатність проникати в суть явища, проблеми, завдання, виявляти характерні
ознаки, суттєві риси та взаємозв’язки, проводити аналогії, узагальнювати;
володіння системним, цілісним підходом до аналізу й оцінки ситуації та
вирішення проблеми
Креативність та гнучкість мислення: здатність породжувати нових
ідей, придумувати та знаходити нетрадиційні рішення, набуття гнучкості
мислення, відкритого для застосування набутих економічних знань для
вирішення стратегічних та поточних завдань економічного розвитку
підприємства, а також для застосування набутих економічних знань у
повсякденному житті.
Управлінські навички. Спроможність організовувати власну діяльність та
ефективно управляти часом; здатність здійснювати лідерські функції в олективі
задля досягнення спільної мети; здатність розробляти та управляти проектами,
ставити цілі, приймати і втілювати рішення.
Навички популяризації: здатність спілкуватися із неспеціалістами,
включаючи формування навичок до викладання. Спроможність орієнтуватися у
різних поглядах на проблему та шляхи її розв’язання, аналізувати й
осмислювати отриманий розв’язок, переконливо його представляти.
Громадянська позиція. Розуміння закономірностей суспільнополітичного, культурного та економічного розвитку України у світовому
співтоваристві, усвідомлення своєї професійної, соціальної, громадянської ролі
у цих процесах; усвідомлення особистої відповідальності за колектив, до
якого належиш, долю своєї країни.
Фахові компетентності спеціальності:
Глибокі професійні знання: Здатність продемонструвати знання
особливостей поведінки підприємства як виробничо-ринкової системи на
ринку, характер зміни параметрів виробничої функції у короткостроковому та
довгостроковому періодах; вміння прогнозувати на основі стандартних
теоретичних і економетричних моделей поведінку економічних агентів,
розвиток економічних процесів і явищ на мікро-і макрорівні.
Інформаційні навички: здатність здійснювати роботу з інформацією
фінансово-правового характеру для прийняття необхідних рішень; уміння
використовувати інформаційні технології у фінансах для виконання
практичних завдань у галузі професійної діяльності.

Обчислювальна культура. Володіння сучасними методами збору,
обробки та аналізу економічних і соціальних даних; сучасними методиками
розрахунку та аналізу соціально-економічних показників, що характеризують
економічні процеси та явища на мікро-і макрорівнях.
Культура економіки: здатність пояснити широкий діапазон фінансовоекономічних процесів, які відбуваються на підприємстві та в країні.
Здатність до навчання та дослідницькі навички: здатність до
самонавчання та самовдосконалення; викладання фінансових дисциплін у
навчальних закладах; спроможність обґрунтовувати тематику і плани (проекти)
наукових досліджень; здатність до проведення наукових досліджень.
Програмні результати навчання.
Застосування знань та розумінь.
- особливостей фінансової діяльності та внутрішніх і зовнішніх
фінансових відносин підприємств; принципів і методів фінансового аналізу та
фінансового планування на підприємствах.
- основ організації банківської справи, банківських операцій (в тому
числі біржових та валютних) та їх проведення.
Застосування знань та розумінь
- уміння складати бухгалтерську та оперативну звітність, обчислювати
показники господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації та
установи.
- виявлення і розуміння змін, які відбуваються на фінансових ринках.
- здійснення фінансового контролю за відносинами підприємства з
комерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх розрахунковокасового обслуговування, відкриття депозитів і отримання кредитів.
- здійснення операцій на фондовому ринку, інвестицій у цінні папери,
трастових, лізингових, факторингових та фінансових операцій з іпотекою.
- здатність пояснити широкий діапазон фінансово-економічних процесів,
які відбуваються на підприємстві та в країні.
- здатність аналізувати корпоративну та банківську інформацію, а
також біржову інформацію.
- здатність розробляти оптимальну структуру інвестиційного портфеля.
- здатність аналізувати прості та складні похідні фінансові інструменти.
- здатність аналізувати боргові фінансові інструменти та структурувати
власний капітал.
- здатність аналізувати фінансові, кредитні та операційні ризики,
обирати оптимальні способи управління ризиками
- здатність використовувати професійно-профільовані знання й
практичні навички у сфері державних фінансів, фінансів суб’єктів
господарювання, міжнародних фінансів та фінансового ринку для прийняття
оптимальних управлінських рішень у сфері фінансів і кредиту.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назва змістових модулів, тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність,
8
2
2
4
функції та роль в економіці
Тема 2. Законодавче регулювання
9
2
2
5
фінансового ринку
Тема
3.
Фінансові
посередники.
13
4
4
5
Фінансові інститути та їх різновиди
Модульний контроль
2
Разом
32
8
8
14
Змістовий модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Тема 4. Ризик та ціна капіталу
11
4
2
5
Тема 5. Фондовий ринок
13
4
4
5
Модульний контроль
2
26
8
6
10
Змістовий модуль 3. ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Тема 6. Ринок похідних цінних паперів
10
2
2
6
Тема 7. Грошовий ринок і ринок
10
2
2
6
банківських позичок
Тема 8. Фондова біржа та біржові
10
2
2
6
операції
Модульний контроль
2
Разом 32
6
6
18
Семестровий контроль
Усього 120
22
20
42

Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці
Фінансовий ринок як економічний простір, на якому формуються
відносини купівлі-продажу фінансових фондів. Місце фінансового ринку у
фінансовій системі. Структура фінансового ринку: фондовий ринок, грошовий
ринок, ринок банківських позичок.
Суб'єкти відносин - учасники фінансового ринку: держава, емітенти,
інвестори, фінансові посередники. Фінансові інструменти ринку - цінні папери,
їх економічна та правова природа. Цінний папір - фінансова вимога. Цінний
папір
Функції фінансового ринку. Забезпечення руху фінансових потоків,
переливу вільних фінансових фондів (заощаджень) в інвестиції.
Внутрішньогалузевий, міжгалузевий та міжнародний рух фінансових
потоків.
Тема 2. Законодавче регулювання фінансового ринку
Розвиток законодавчого регулювання фінансового ринку в країнах з
розвинутою ринковою економікою. Міжнародні стандарти регулювання
фінансового ринку. Рекомендації Групи щодо введення єдиних міжнародних
стандартів фінансових ринків. Міжнародне співробітництво з регулювання
фінансових ринків. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду.
Директиви Базельського комітету з банківського нагляду. Директиви Ради ЄС з
регулювання банківської діяльності та нагляду.
Тема 3. Фінансові посередники. Фінансові інститути та їх різновиди
Поняття інфраструктури фінансового ринку, її склад. Значення
інфраструктури для розвитку фінансового ринку. Система інфраструктури
фінансового ринку в Україні. Професійна діяльність на ринку цінних паперів.
Фінансові інститути як посередники між суб'єктами фінансового ринку.
Значення фінансового посередництва: деномінація заощаджень, приймання
ризику неповернення виданої позички та виплати процентів, інформаційне
забезпечення, консолідація ризиків та ефект зростання масштабів угод.
Роль комерційних банків як посередників. Депозитні небанківські
інститути. Кредитні спілки. Ощадні інститути. Страхові компанії. Інвестиційні
компанії та фонди. Пенсійні фонди, перспективи їх розвитку в Україні. Брокери
та дилери по цінних паперах.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Тема 4. Ризик та ціна капіталу
Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна кредиту - процент. Структура
процентних ставок фінансового ринку. Дохід і ризик цінного папера. Теорії
структури процентних ставок (неупередженого очікування, переваги
ліквідності, сегментації ринку).

Тема 5. Фондовий ринок
Фондовий ринок як частина фінансового ринку. Значення розвитку
фондового ринку для процесу нагромадження капіталу. Особливість фондового
ринку, його суб'єкти. Функції фондового ринку. Рух довгострокових
фінансових фондів. Особливості розвитку фондового ринку в Україні.
Інструменти фондового ринку: облігації та акції як класичні інструменти
ринку капіталів, розвиток похідних цінних паперів.
Ринок облігацій. Облігація - борговий цінний папір. Класифікація
облігацій. Ринок державних облігацій. Казначейські ноти та бони.
Муніципальні облігації та їх особливості. Облігації корпорації. Емісія,
реєстрація та розміщення облігацій. Ринок акцій. Акція як частка у статутному
фонді акціонерного товариства. Класифікація акцій.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.
ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Тема 6. Ринок похідних цінних паперів
Причини появи та розвитку ринку похідних цінних паперів. Хеджування.
Види фінансових похідних цінних паперів, їх особливості.
Форвардні контракти та їх особливості. Поняття відкритої позиції, довгої
та короткої позиції. Ф'ючерсні контракти, їх значення, види: короткостроковий
процентний ф'ючерс, довгостроковий процентний ф'ючерс, ф'ючерсні
контракти на казначейський вексель та індекс. Ф'ючерсні біржі. Роль
розрахункової палати біржі. Маржовий рахунок, початкова та варіаційна
маржа. Ф'ючерсна ціна. Базис.
Опціони та їх особливості. Нерівномірний розподіл ризику між
продавцем і покупцем опціона. Американський та західно-європейський види
опціонів. Опціон на купівлю фінансового активу, на продаж фінансового
активу. Ціна опціона -премія. Нижня межа премії - внутрішня вартість
опціона, верхня — часова (зовнішня) вартість. Модель Блека-Сколеса для
опціона на продаж. Опціони на акції, облігації, індекси, ф'ючерсні контракти,
валюту.
Тема 7. Грошовий ринок і ринок банківських позичок
Грошовий ринок і ринок банківських позичок як складові фінансового
ринку, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. Особливість грошового ринку
як ринку високоліквідних фінансових активів, короткострокових цінних
паперів.
Особливість ринку банківських позичок як ринку короткострокових і
середньострокових позичок для фінансування оборотного (працюючого)
капіталу.
Суб’єкти грошового ринку та ринку банківських позичок: держава
(міністерство фінансів та центральний банк), комерційні банки та депозитарні
небанківські інститути, господарські одиниці всіх форм власності, фінансові
посередники -дилери по державних цінних паперах, дисконтні дома
(Великобританія).

Функції грошового ринку. Забезпечення руху короткострокових
ліквідних фінансових потоків, купівлі-продажу грошей як засобів платежу.
Забезпечення касового виконання державного бюджету.
Інструменти грошового ринку. Вексель
- дисконтний фінансовий
інструмент. Казначейські векселі, їх особливості та значення для грошового
ринку. Дохідність казначейського векселя. Аукціони казначейських векселів.
Федеральні фонди. Угоди про продаж з обов’язковим викупом цінних паперів
(репо). Сертифікати депозитів, що вільно обертаються. Комерційні цінні папери
- прості векселі. Причини зростання обігу сертифікатів депозитів і комерційних
векселів. Банківські акцепти, їх зв’язок зі світовою торгівлею.
Тема 8. Фондова біржа та біржові операції
Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на
якому здійснюється торгівля цінними паперами. Історія створення бірж у
західних країнах. Організаційна конференція першої фондової біржі в Україні Української фондової біржі (21 вересня 1991 р.). Реєстрація Української
фондової біржі (УФБ) Кабінетом Міністрів України 29 жовтня 1991 р. Розвиток
фондових бірж в Україні. Донецька фондова біржа. Київська міжнародна
фондова біржа. Українська міжбанківська валютна біржа. Придніпровська
фондова біржа. Кримська фондова біржа.
Основи організації та роботи біржі. Біржовий статут і правила біржі.
Біржовий комітет, члени біржі. Котирувальна комісія. Лістинг, основні вимоги
та умови на біржі. Включення до курсового бюлетеня та реєстрація.
Брокери, дилери, спеціалісти на фондовій біржі.
Біржові індекси, їх значення. Індекси зарубіжних фондових ринків.
Позабіржова торгівля. Національна асоціація дилерів з цінних паперів у
США як регулятор торгівлі на позабіржовому ринку. Автоматичні котирування
Національної асоціації дилерів з цінних паперів у США, її правила, норми
ділової поведінки.
Розвиток
позабіржової торгівлі в Україні. Позабіржова фондова
торговельна система (ПФТС). Організація торгівлі цінними паперами. Лістинг,
кліринг ПФТС.

Контроль навчальних досягнень
Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Кількість одиниць

Максимальна кількість

Кількість одиниць

Максимальна кількість

Відвідування лекцій
Відвідування практичних занять
Виконання завдань для самостійної роботи
Робота на практичних (семінарських)
4
заняттях
5
Виконання модульної контрольної роботи
Разом
Залік
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта:
Семестровий контроль:
1
2
3

Максимальна кількість

Вид діяльності студента

Модуль 3

Кількість одиниць

№
з/п

Модуль 2

Макс. кількість
балів за одиницю

Модуль 1

1
1
5
10

4
4
3
4

4
4
15
40

4
3
2
4

4
3
10
40

3
3
3
3

3
3
15
30

25

1

25
88

1

25
82

1

25
76

176
176 /2,93
40

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Бали

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
1
Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці
4
5
2
Законодавче регулювання фінансового ринку
5
5
3
Фінансові посередники. Фінансові інститути та їх
5
5
різновиди
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
4
Ризик та ціна капіталу
5
5
5
Фондовий ринок
5
5
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
6
Ринок похідних цінних паперів
6
5
7
Грошовий ринок і ринок банківських позичок
6
5
8
Фондова біржа та біржові операції
6
5
42
40
Разом

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних)
робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок,
які студент набув після завершення вивчення навчального матеріалу змістового
модуля з дисципліни. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в
аудиторії.
Модульний контроль проводиться у формі контрольної роботи за кожним
модулем. Контрольні (модульні) роботи включають тестування, відповіді на
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань та ситуацій.

Сума балів, накопичених студентом за виконання модульних
контрольних робіт свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної
дисципліни на конкретному етапі її вивчення.
Критерії оцінювання модульного контролю з дисципліни наступні:
20-25 балів – у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
самостійно та аргументовано його викладає під час відповідей, глибоко та
всебічно розкриває зміст теоретичних питань, тестових та практичних завдань.
15-20 балів – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, але при
викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації,
допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки.
10-15 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом та викладає його
основний зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та
аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.
1-10 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом,
фрагментарно (без аргументації та обґрунтування) його викладає, недостатньо
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при
цьому суттєві неточності.
0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти,
не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.
Форми проведення та критерії оцінювання модульного контролю
Модулі
І
ІІ

III

Теми дисципліни
Теми 1, 2, 3 згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 4, 5, згідно з
тематичним планом
дисципліни
Теми 6, 7, 8, згідно з
тематичним планом
дисципліни

Форма контролю

Максимальна
сума балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

контрольна робота

25 балів

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів навчання
студента за семестр, що здійснюється в університеті у формі заліку.
Підсумковий семестровий контроль проводиться за результатами поточного
контролю та оцінюється від 0 до 100 балів, що переводиться у національну
шкалу та шкалу ЕCTS для отримання рейтингової оцінки знань студента.

Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною шкалою
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Значення оцінки

90-100

Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними
недоліками

82-89

Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих)
помилок

75-81

Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною
кількістю помилок

69-74

Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або
професійної діяльності

60-68

Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань
(умінь)

35-59

Незадовільно з можливістю повторного складання незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання

1-34

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни

Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 120 год., лекції – 22 год., практичних заняття – 20 год., модульний контроль – 6 год.,
самостійна робота – 42 год., семестровий контроль - екзамен.

Самостійна
робота
Види
поточного
контролю
Підсумковий
контроль

Фондова біржа та біржові Фондова біржа та біржові
операції
операції

Ринок похідних цінних
паперів
Ринок похідних цінних
паперів

Грошовий ринок і ринок Грошовий ринок і ринок
банківських позичок банківських позичок

Фондовий ринок
Фондовий ринок

8

Фондовий ринок

7

Фондовий ринок

6

Ризик та ціна капіталу

5

ІХ
Х
ХІ
Змістовий модуль ІІІ
Форми
функціонування
фінансового ринку
76 балів
(присутність, відповіді,
тести)
9
10
11

Ризик та ціна капіталу

4

VI
VІI
VІІI
Змістовий модуль ІІ
Організаційні форми
функціонування та
розвитку фінансового ринку
82 балів
(присутність, відповіді, тести)

Ризик та ціна капіталу

3

V

Ризик та ціна капіталу

2

Фінансові посередники. Фінансові посередники.
Фінансові інститути та їх Фінансові інститути та їх
різновиди
різновиди

Теми
семінарських
занять

1

Фінансові посередники. Фінансові посередники.
Фінансові інститути та їх Фінансові інститути та їх
різновиди
різновиди

Теми
лекцій

ІІ
ІІІ
ІV
Змістовий модуль І
Теоретичні й методологічні
засади формування фінансового
ринку
88 балів
(присутність, відповіді, тести)

Законодавче регулювання Законодавче регулювання
фінансового ринку
фінансового ринку

Кількість
балів за
модуль
Лекції
Дати

І

Фінансовий ринок:
Фінансовий ринок:
сутність, функції та роль сутність, функції та роль в
в економіці
економіці

Тиждень
Модулі
Назва
модуля

15 балів

10 балів

15 балів

Модульна контрольна
робота 1 (25 балів)

Модульна контрольна
робота 2 (25 балів)

Модульна контрольна
робота 3 (25 балів)

ЕКЗАМЕН 40 БАЛІВ

Рекомендовані джерела
Методичне забезпечення
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними
засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних
технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор,
інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа).
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються
методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні
дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме:
- презентації.
- навчальні посібники.
- робоча навчальна програма.
- збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного)
оцінювання навчальних досягнень студентів.
- засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування,
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).
Основна (базова)
1.
Бассова О.О. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / О.О. Бассова. – М. : Дизайн та поліграфія, 2016. – 304 с.
2.
Еш С.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання
контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок» / С.М. Еш – К.: НУХТ,
2016.
3.
Еш С.М. Фінансовий ринок. Курс лекцій / С.М. Еш – К.: НУХТ,
2017.
4.
Еш С.М. Фінансовий ринок: навч. Посіб. 2-ге вид. / С.М. Еш – К.:
Центр учбової літератури, 2011.- 528 с.
5.
Калина А. В. Фондовий ринок : Навч. посіб. для дистанц. навчання /
А. В. Калина, О. О. Кощеєв; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". К., 2006. - 207 c.
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