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1. Загальні відомості про дисципліну
Анотація. Вибіркова дисципліна «Ринок фінансових послуг» розрахована
на студентів різних спеціальностей, спрямована на формування у студентів
теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо взаємозв’язків між
джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням,
функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва,
особливостей обігу різних видів фінансових інструментів, видів, форм і методів
регулювання фінансового ринку. Дисципліна передбачає послідовне та
систематизоване вивчення суті та значення ринку фінансових послуг у сфері
економічних відносин, покликана дати краще розуміння та усвідомлення усіх
економічних процесів, які відбуваються на ринку фінансових послуг, системи
відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою,
юридичними і фізичними особами за допомогою спеціалізованих інститутів.
Мета. Розкриття теоретичних і практичних основ функціонування та
розвитку ринку фінансових послуг як підсистеми фінансових відносин, що дає
змогу здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів
господарювання.
Завдання:
- визначення місця ринку фінансових послуг у фінансовій системі;
- обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів як
засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особливостей обігу різних видів
цінних паперів;
- визначення суті інфраструктури ринку фінансових послуг, 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 ринку фінансових
послуг з урахуванням специфіки економічного й соціального розвитку України.
Пререквізити. Дисципліна може вивчатися одночасно або після вивчення
дисципліни «Економічна теорія».
Перелік предметних компетентностей здобувача фахової передвищої
освіти:
- здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих
знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та повсякденному
житті (ЗК9);
- здатність використовувати закономірності та принципи ринкової
економіки, теорію і практику функціонування фінансів в сучасних економічних
умовах, чинне законодавство у своїй практичній діяльності (ФК2);
- здатність оцінювати дієвість аналітичного і методичного
інструментарію для обґрунтування управлінських рішень та мінімізації
фінансових ризиків (ФК6);

- здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно
підвищувати свою професійну підготовку (ФК8).
Програмні результати навчання
знати:
- демонструвати розуміння особливостей функціонування, тенденцій
розвитку та напрямів вдосконалення функціонування фінансових систем;
- здатність розглядати фінансову систему як комплекс взаємопов’язаних
сфер та ланок (РН2);
- демонструвати знання та розуміння специфіки функціонування,
тенденцій розвитку фінансового ринку;
- вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій
фінансової, математичної, статистичної наук для діагностики стану фінансового
ринку країни (РН11);
- використовувати професійні знання і практичні навички у сфері
фінансів, банківської справи та страхування для прийняття оптимальних
управлінських рішень (РН14).
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: сутність,
функції, структуру та роль фінансового ринку в економіці; нормативно-правову
базу регулювання фінансового ринку України; фінансові інститути, що
виступають посередниками між суб’єктами ринку фінансових послуг;
ціноутворення на фінансовому ринку та теорії ризику; ринки капіталів,
похідних фінансових інструментів, грошовий, валютний, фондовий,
банківських позичок, особливості їх розвитку; вміти: проводити фінансові
розрахунки по цінних паперах; аналізувати і прогнозувати ризики
капіталовкладень; виконувати конкретні розрахунки по прогнозах руху цін і
вибору портфеля цінних паперів.

2. Опис навчальної дисципліни
2.1. Загальна інформація
Назва навчальної дисципліни “Ринок фінансових послуг”
Форма
навчання

Денна

Рік
Семестр
підготовки
Кредитів

2-3

3-6

Кількість
Годин

Модулів

Вид
підсумкового
контролю

90

3

ЗАЛІК

3

2.2. Дидактична карта навчальної дисципліни
№
за/п

Теми

Усього
годин

МОДУЛЬ 1
1.

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

6

2.

Тема 2. Становлення, розвиток та суб’єкти ринку фінансових послуг

7

3.

Тема 3. Фінансові посередники та їх функції на ринку фінансових
послуг

6

4.

Тема 4. Цінні папери як головний інструмент фінансового ринку

7

5.

Тема 5. Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна капіталу

7

Разом за модулем 1

33
МОДУЛЬ 2

6.

Тема 6. Процентні ставки та їх структура

7

7.

Тема 7. Ринок облігацій як складова ринку капіталів

6

8.

Тема 8. Ринок пайових цінних паперів страховиків

6

9.

Тема 9. Ринок похідних фінансових інструментів

6

10.

Тема 10. Фондова біржа та біржові операції

7

Разом за модулем 2

32
МОДУЛЬ 3

11.

Тема 11. Фінансові послуги на грошовому ринку. Ринок банківських
позик

6

12.

Тема 12. Фінансові послуги на валютному ринку. Валютні системи

6

13.

Тема 13. Фінансові та валютні ризики на ринку фінансових послуг

7

14.

Тема 14. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових
послуг

6

Разом за модулем 3

25

Усього за курс

90

2.2.1. Теми лекційних занять
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва теми
Ринок фінансових послуг та його роль в економіці
Становлення, розвиток та суб’єкти ринку фінансових послуг
Фінансові посередники та їх функції на ринку фінансових послуг
Цінні папери як головний інструмент фінансового ринку
Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна капіталу
Процентні ставки та їх структура
Ринок облігацій як складова ринку капіталів
Ринок пайових цінних паперів страховиків
Ринок похідних фінансових інструментів
Фондова біржа та біржові операції
Фінансові послуги на грошовому ринку. Ринок банківських позик
Фінансові послуги на валютному ринку. Валютні системи
Фінансові та валютні ризики на ринку фінансових послуг
Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

2.2.2. Теми семінарських або практичних занять
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Назва теми
Ринок фінансових послуг та його роль в економіці
Становлення, розвиток та суб’єкти ринку фінансових послуг
Фінансові посередники та їх функції на ринку фінансових послуг
Сегментарна структура ринку фінансових послуг
Інституційна структура ринку фінансових послуг
Цінні папери як головний інструмент фінансового ринку
Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна капіталу
Процентні ставки та їх структура
Ринок облігацій як складова ринку капіталів
Ринок пайових цінних паперів страховиків
Ринок похідних фінансових інструментів
Фондова біржа та біржові операції
Фінансові послуги на грошовому ринку. Ринок банківських позик
Фінансові послуги на валютному ринку. Валютні системи
Фінансові та валютні ризики на ринку фінансових послуг
Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

2.2.3. Тематика індивідуальних завдань
№
1
2
3
4
5

Назва теми
Світовий фінансовий ринок. Особливості функціонування та структура
міжнародного фінансового ринку
Правові засади становлення фінансового ринку в Україні
Професійна діяльність на фондовому ринку
Роль інвестиційних сертифікатів і приватизаційних паперів у функціонуванні
фінансового ринку
Механізм оцінювання фінансових активів

Основи методики визначення курсової вартості та управління портфелем цінних
паперів.
ОВДП та євробонди як інструменти державних запозичень
Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання
Фактори та тенденції розвитку ринку похідних фінансових інструментів, його
учасники
Біржові фондові індекси
Грошово – монетарна політика НБУ
Валютне регулювання і валютний контроль як інструменти стабілізації валютної
політики в Україні
Ризик, методи його оцінки та управління
Особливості регулювання міжбанківського валютного ринку України

6
7
8
9
10
11
12
13
14

2.2.4. Самостійна робота
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва теми
Ринок фінансових послуг та його роль в економіці
Становлення, розвиток та суб’єкти ринку фінансових послуг
Фінансові посередники та їх функції на ринку фінансових послуг
Цінні папери як головний інструмент фінансового ринку
Ціноутворення на фінансовому ринку. Ціна капіталу
Процентні ставки та їх структура
Ринок облігацій як складова ринку капіталів
Ринок пайових цінних паперів страховиків
Ринок похідних фінансових інструментів
Фондова біржа та біржові операції
Фінансові послуги на грошовому ринку. Ринок банківських позик
Фінансові послуги на валютному ринку. Валютні системи
Фінансові та валютні ризики на ринку фінансових послуг
Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

3. Система контролю та оцінювання
Види та форми контролю
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе,
реферат, творча робота, лабораторна робота) відповідь студента та ін.
Формами підсумкового контролю є залік.
Засоби оцінювання
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть
бути:
- контрольні роботи;
- стандартизовані тести;
- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти;
дослідницько-творчі та ін.);
- аналітичні звіти;
- реферати;
- есе;
- розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах;
- контрольні роботи;
- завдання на реальних об'єктах тощо;
- інші види індивідуальних та групових завдань.
Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне оцінювання
(аудиторна та самостійна робота)

Модуль 1 (17 балів)

Модуль 2 (16 балів)

Модуль 3 (17 балів)

Кількість Сумарна
балів
к-ть
(залік)
балів

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МКР Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МКР Т11 Т12 Т13 Т14 МКР
50
2

2

2

3

3

5

2

2

2

2

3

5

3

3

3

3

5

100

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
під час проведення підсумкового контролю
В кінці вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» студенти згідно
із навчальним планом складають залік. Залік проводиться в усній або письмовій
формах. Залікове завдання включає 2 теоретичні питання, три тестові завдання
та 1 ситуаційне завдання. Підсумкова оцінка знань студентів з дисципліни
«Ринок фінансових послуг» здійснюється на основі проведення заліку,
результати якого оцінюються за 50-бальною шкалою.
На оцінювання впливають такі моменти:
- рівень опанування основних проблемних питань відповідно до
програми дисципліни та до завдань залікових білетів;
- знання студентом ключових термінів і категорій;
- вміння вирішувати ситуаційні завдання та робити висновок;
- ступінь ознайомлення із основною та додатковою науковою
літературою відповідно до програми дисципліни;
- вміння пов’язати теоретичні положення з практикою;
- здатність студента відстоювати власні погляди;
- вміння логічно у відведений час викласти основні положення
запропонованих в заліковому завданні питань і зробити відповідні висновки і
узагальнення.
50-45 балів ставиться у випадках, коли студент має систематичні та
глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні
завдання, передбачені програмою дисципліни, засвоїв основу та ознайомився з
додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить
узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного
теоретичного матеріалу.
44-40 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний
матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання,
викладає матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і
висновки, але не наводить практичних прикладів у контексті тематичного
теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у формулюванні
термінів, категорій, розв’язанні практичних завдань.
39-35 бали ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний
матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання,
викладає матеріал у логічній послідовності, але не вміє робити певні
узагальнення і висновки, не наводить практичних прикладів у контексті
тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних помилок у
формулюванні термінів, категорій, розв’язанні практичних завдань.
34-30 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному
обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичне запитання, допустився
грубих помилок у розв’язанні практичного завдання.
29-25 ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному
обсязі, дає неповні відповіді на поставлені теоретичне запитання, не вміє чітко
узагальнити опрацьований матеріал, допустився грубих помилок у розв’язанні
практичного завдання.

24-18 ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає
неправильні відповіді на більшість поставлених теоретичних запитань, не
неправильно виконує розрахунки та розв’язувати практичні завдання.
17-0 ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає
неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання, не вміє виконувати
розрахунки та розв’язувати практичні завдання.
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ЄКТС

90-100

А

80-89

В

70-79

С

60-69

D

50-59

Е

Оцінка
за національною шкалою

зараховано

35-49

FX

не зараховано з можливістю повторного
складання

0-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

4. Перелік питань до заліку
1.Сутність фінансового ринку та його значення для економіки
2. Функції фінансового ринку
3. Класифікація фінансового ринку
4. Суб'єкти фінансового ринку
5. Характеристика об'єктів фінансового ринку
6. Необхідність державного регулювання фінансового ринку
7. Регулювання кредитного ринку
8. Державне регулювання фондового ринку України
9. Політика держави на валютному ринку
10. Саморегулівні організації професійних учасників фінансового
11. Загальне поняття фінансового посередництва
12. Банківська система ринку фінансових послуг в Україні
13. Небанківські фінансові інститути
14. Інфраструктура фінансового ринку
15. Сутність та види процентних ставок.
16. . Фактори, що впливають на розмір процентних ставок.
17. Процентна політика Національного банку України.
18. Структура процентних ставок
19. Поняття і класифікація фінансових ризиків.
20. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку.
21. Методи управління фінансовими ризиками.
22. Майбутня і поточна вартість фінансових інструментів.
23. Основні методичні підходи до оцінки капіталу.
24. Поняття та структура ринку капіталів.
25. Сутність та класифікація цінних паперів.
26. Роль боргових цінних паперів в економіці.
27. Характеристика видів і типів облігацій.
28. Порядок визначення ринкової ціни облігацій.
29. Характеристика інших видів боргових цінних паперів.
30. Поняття і види пайових цінних паперів.
31. Поняття і види акцій.
32. Порядок емісії, розміщення та обігу акцій.
33. Визначення ринкової ціни акцій.
34. Поняття інвестиційних сертифікатів.
35. Порядок емісії, розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів.
36. Сутність та функції похідних цінних паперів.
37. Класифікація похідних цінних паперів.
38. Поняття та види опціонів.
39. Поняття та види форвардів.
40. Поняття та види ф'ючерсів.
41. Інші види похідних фінансових інструментів: свопи, депозитарні розписки, варіанти
42. Сутність і структура грошового ринку.
43. Суб'єкти та об'єкти грошового ринку.
44. Характеристика облікового ринку та його особливості.
45. Міжбанківський ринок як складова грошового ринку.
46. Сутність і структура валютного ринку.
47. Валютні операції.
48. Система валютного регулювання і курсова політика в Україні.
49. Місце фондової біржі на ринку цінних паперів.
50. Поняття та функції фондової біржі.
51. Умови допуску цінних паперів до котирування на фондовій біржі.
52. Біржові операції та їх класифікація. Біржова угода.
53. Поняття біржових індексів і методи їх визначення.
54. Основні теорії прогнозування цін на ринку цінних паперів.
55. Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів.

5. Рекомендована література
5.1. Базова (основна)
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996р. – Київ: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115 с.
2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий Верховною Радою
України від 2.12.2010 № 436-IV. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/106012
3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий Верховною
Радою України від 16.01.2003 № 436-IV, зі змінами та доповненнями . – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
4. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий Верховною Радою
України від 16.01.2003 № 435-IV, зі змінами та доповненнями . – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
5. Митний кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий Верховною Радою
України
11 липня 2002 р., зі змінами та доповненнями. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
6. Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 16
квітня
1991
року,
зі
змінами
і
доповненнями.
–
Режим
доступу
:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
7. Про захист економічної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон України від
11.01.2001
року,
зі
змінами
і
доповненнями.
–
Режим
доступу
:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
8. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 18 вересня
1991року №1561-ХП із змінами і доповненнями.
– Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
9. Про підприємництво [Електронний ресурс] : Закон України від 7 лютого 1991
року
N
698-ХII,
із
змінами
та
доповненнями.
–
Режим
доступу
:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
10. Про господарські товариства [Електронний ресурс] : Закон України
від 19
вересня 1991 року N 1576-XII, зі змінами і доповненнями. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
11. Про
регулювання
товарообмінних
(бартерних)
операцій
в
галузі
зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 23.12.1998 року
№
351-XIV,
зі
змінами
і
доповненнями.
–
Режим
доступу
:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
12. Про режим іноземного інвестування [Електронний ресурс] : Закон України від 19
березня
1998року,
зі
змінами
і
доповненнями.
–
Режим
доступу
:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
13. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті [Електронний ресурс] :
Закон України від 23.09.1994 року №185/94-ВР, зі змінами і доповненнями . – Режим
доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
14. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів
[Електронний ресурс] : Закон України від 04.10.1994 року № 567/94. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
15. Про цінні папери і фондовий ринок [Електронний ресурс] : Закон України від
23.02.2006 № 3480-IV зі змінами та доповнення. –
Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
16. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс] : Закон України від 16 грудня 1997
року
№723/97
зі
змінами
та
доповненнями.
Режим
доступу
:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
17. Про затвердження порядку надання дозволу на право користування пільгами з
оподаткування для підприємств та організацій [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету
міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1010.– Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

18. Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків
[Електронний ресурс] : Постанова Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1280.
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
19. Про систему валютного регулювання і валютного контролю [Електронний ресурс]
: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93, зі змінами і
доповненнями. Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
20. Алексеєнко Л. М. Моніторинг учасників фінансового ринку в системі економічної
безпеки / Л. М. Алексеєнко, М. Д. Алексеєнко // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.
„Перспективи розвитку фінансової системи України”, 19–20 квітня 2012 р. / Тернопільський
націон. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – С. 219–222.
21. Базилевич В. Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевича. – Київ : Знання, 2008.
– 1019 с.
22. Біла О. Г. Фінанси : навч. посіб. / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. – Львів : «Магнолія-2006»,
2012. – 390 с.
23. Біла О. Г. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. Г. Біла. – Львів : «Магнолія2006», 2009. – 383 с.
24. Благун І. Бюджетний менеджмент : навч. посібник / І. Благун, Р. Воронко, М.
Бучкович. – Львів : «Магнолія-2006», 2007. – 224 с.
25. Благун І. Фінанси : навч. посібник / І. Благун, Р. Сорока, І. Єлейко. – Львів :
«Магнолія-2006», 2007. – 314 с.
26. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : Підручник.– 5-е вид.,
перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 583 с.
27. Бутук О.І. Валютно-фінансові відносини : Навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 349 с
28. Венгер В. В. Фінанси : навч. посіб. / В. В. Венгер. – Київ: ЦНЛ, 2009. – 432 с.
29. Вихор О.І., Лятамбор О.А., Унинець-Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг:
теорія та пракика: Підручник. − К.: Кондор, 2009. − 358 с.
30. Власюк Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І.
Мельник. – Київ : Алерта, 2011. – 328 с.
31. Галушка Є. О. Казначейська справа : підручник / Є. О. Галушка, О. В.
Охрімовський, Й. С. Хижняк, Д. П. Ротар. – Чернівці : Книга-ХХІ, 2008. – 464 с.
32. Данилов О. Д. Фінанси у запитаннях та відповідях : навчальний посібник (2-ге
вид., перероб. та доп.) / О. Д. Данилов, Д. М. Серебрянський. – Київ : КНТ, 2015. – 528 с.
33. Еш С.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, Е96,
2009. – 528 с
34. Карлін М. І. Державні фінанси України : навч. посібник / М. І. Карлін. – Київ :
Знання, 2008. – 348 с.
35. Карлін М. І. Фінанси країн Європейського Союзу : навч. посібник / М. І. Карлін. –
Київ : Знання, 2011. – 639 с.
36. Клименко В.В. Фінансовий ринок. Навч. поcіб. / В.В. Клименко – К.: ЦУЛ, 2017. –
359 с.
37. Ковальчук С. В. Фінанси : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. – Львів :
«Новий Світ-2000», 2011. – 568 с.
38. Кремень О. І. Фінанси : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – Київ : ЦУЛ,
2012. – 416 с.
39. Літвінов Ю.В. Ціноутворенняв умовах ринку. Навч. посіб. / Ю.В. Літвінов – К.:
ЦУЛ, 2017. – 400 с
40. Лондар С. Л. Фінанси : навч. посібник / С. Л. Лондар, О. В. Тимошенко. – Вінниця
: Нова Книга, 2014. – 384 с.
41. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. – К.:
Основи, 1998. – 963 с.
42. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посібник. К.: Знання, 2010. 532 с.
43. Сич Є.М., Ільчук В.П., Гавриленко Н.І. Ринок фінансових послуг. Навч. посіб. /
Євген Сич, Валерій Ільчук, Неля Гавриленко – Київ: ЦУЛ, 2017. – 428 с.
44. Стецько М. В. Ринок акцій в формуванні структур корпоративного типу в
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