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ВСТУП 

 

Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної 

підготовки та відбір претендентів на навчання за ступенем вищої освіти 

«магістр». 

Завдання фахового випробування – встановлення фактичної 

відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики бакалавра за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування». 

Вимоги до здібностей і підготовленості бакалаврів. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми магістра вступники повинні мати 

базову або повну вищу освіту та здібності до оволодіння теоретичними та 

практичними навичками з дисциплін професійного спрямування.  

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ  

 

Програма фахового випробування для вступу на навчання за ступенем 

вищої освіти «магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» охоплює тестові завдання з нормативних дисциплін:  

1. Фінанси підприємств. 

2. Фінансовий ринок. 

3. Банківська система. 

4. Страхові послуги. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Прийом на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється 

відповідно з Правилами прийому до Криворізького національного 

університету (КНУ), а також Положенням про організацію прийому на 

навчання до Криворізького національного університету за ступенем вищої 

освіти «магістр» у формі комплексного письмового фахового випробування 

зі спеціальності. 

Для проведення фахового випробування для вступу на навчання за 

ступенем вищої освіти «магістр» створюється фахова атестаційна комісія. 

Білет фахового випробування складається з 45 тестових завдань трьох 

рівнів складності. 

Для виконання письмового завдання відводиться 2 (дві) астрономічні 

години. 
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3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

3.1. ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» 

 
Назва теми Короткий зміст 

1 2 

Тема 1. 

Основи фінансів 

підприємств 

Поняття і сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як 

внутрішня властивість і форма вияву їх сутності. Грошові 

доходи, грошові фонди, фінансові ресурси, капітал підприємств. 

Порядок формування фінансових ресурсів. Внутрішні і зовнішні 

джерела. Власні, позичені та залучені кошти. Зміст, завдання та 

організація фінансової роботи на підприємствах. 

 

Тема 2. 

Організація 

грошових 

розрахунків 

підприємств 

Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними 

дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, 

акредитивами, векселями, чеками: порядок проведення 

розрахунків, схеми здійснення розрахунків, переваги та недоліки 

окремих форм розрахунків. Види банківських розрахунків, 

порядок їх відкриття, закриття та переоформлення. 

 

Тема 3. 

Грошові надходження 

підприємств 

Характеристика і склад грошових надходжень підприємств. 

Види грошових надходжень з внутрішніх та зовнішніх джерел. 

Характеристика та методи планування розміру виручки від 

реалізації продукції. Порядок визначення ціни на продукцію. 

 

Тема 4. 

Формування і 

розподіл прибутку 

Роль і місце прибутку в економіці підприємств. Формування 

прибутку підприємства. Методи планування прибутку. 

Собівартість продукції та її вплив на прибуток. Сутність і 

методика розрахунку показників рентабельності активів та 

рентабельності реалізації продукції. Розподіл прибутку 

підприємств, його зміст і економічне значення. 

Тема 5. 

Оподаткування 

підприємств 

Оподаткування прибутку підприємств. Непрямі податки та їх 

вплив на ціноутворюючу політику підприємств.  

Тема 6. 

Обігові кошти 

Сутність та склад оборотних активів. Показники стану і 

використання оборотних активів. Шляхи прискорення обертання 

оборотних активів. Джерела фінансування оборотних активів. 

Визначення розміру власних оборотних активів. 

 

Тема 7. 

Кредитування 

підприємств 

Необхідність та сутність кредитування підприємств. Форми 

кредитів. Банківське кредитування підприємств. Види 

банківського кредиту та їх характеристика. Умови та порядок 

отримання банківського кредиту. Небанківське кредитування 

підприємств: комерційне, лізингове, державне, кредитування за 

рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів. 

 

Тема 8. 

Фінансове 

забезпечення 

відтворення основних 

засобів 

Сутність основних засобів та їх класифікація. Показники 

наявності, стану та ефективності використання основних засобів. 

Методи нарахування амортизації. Сутність і склад капітальних 

вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. 
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Тема 9. 

Оцінювання 

фінансового стану 

підприємств 

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану 

підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які 

використовуються для оцінки фінансового стану підприємства. 

Показники ліквідності та методика їх визначення. Сутність 

платоспроможності. Фактори, що впливають на 

платоспроможність підприємств. Методика їх визначення. 

Оцінка показників платоспроможності. Фінансова стійкість 

підприємства, її сутність. Система показників фінансової 

стійкості підприємства, методика її розрахунку і оцінки. 

 

Тема 10. 

Фінансове 

планування на 

підприємствах 

Зміст і завдання фінансового планування. Фінансове планування 

як процес визначення потреби підприємства у фінансових 

ресурсах . 

Тема 11. 

Фінансова санація 

підприємств 

Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок 

проведення. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства 

підприємств. Порядок оголошення підприємства банкрутом. 

Санація шляхом реорганізації (реструктуризації). Оцінка загрози 

банкрутства на основі моделі Альтмана та моделі Спрингейта. 

 

 

3.2. ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» 

 

Назва теми Короткий зміст 

1 2 

Тема 1. 

Фінансовий ринок: 

сутність, функції та 

роль в економіці 

Сутність фінансового ринку. Передумови виникнення 

фінансового ринку.   Поняття «Фінанси» та «Фінансовий ринок». 

Економічний зміст поняття «Фінансовий ринок». Функції 

фінансового ринку.  Інвестиції та інституціональні інвестори. 

Учасники фінансового ринку. Посередники на фінансовому 

ринку. Класифікація суб’єктів фінансового ринку. Сутність та 

класифікація фінансових активів 

Тема 2. 

Регулювання 

фінансового ринку 

Сутність державного регулювання фінансового ринку. Мета та 

шляхи здійснення державного регулювання фінансового ринку. 

Органи державного регулювання діяльності фінансових установ. 

Уповноважений орган. Форми державного регулювання. Функції 

системи державного регулювання. Мета державного регулювання 

фінансового ринку. НБУ та його функції. Операції НБУ. Рада та 

Правління НБУ. Методи регулювання банківської діяльності. 

Сутність банківського регулювання фінансового ринку. Державна 

політика на валютному ринку. Сутність валютної інтервенції.  

Тема 3. 

Фінансові 

посередники 

Поняття фінансового посередництва. Класифікація основних 

типів банків.  Види універсальних банків. Спеціалізовані банки та 

їх класифікація. Інвестиційні та іпотечні банки, особливості їх 

діяльності. Торгові та клірингові банки. Види небанківських 

кредитні інститутів.  Лізингові компанії, особливості надання 

лізингових послуг. Види лізингу. Суб’єкти лізингу. Сутність 

факторингових операцій. Принципи діяльності кредитної спілки 

та каси взаємної допомоги. Види контрактних фінансових 

установ. Роль страхових компаній на фінансовому ринку. 

Інститути спільного інвестування. Пенсійні фонди. 
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Тема 4. 

Ризик та ціна 

капіталу 

Сутність та значення невизначеності. Класифікація 

невизначеності. Методика якісної та кількісної оцінки 

невизначеності. Схема трансформації невизначеності в ризик. 

Поняття ризику. Управління ризиком. Основні аспекти теорії 

системи управління ризиками. Класифікація ризиків. Основні види 

фінансових ризиків. Зовнішні ризики. Внутрішні ризики. Основні 

етапи управління ризиком. Методи та критерії вимірювання міри 

фінансового ризику. Способи зниження фінансового ризику. 

Тема 5. 

Ринок капіталів 

Поняття ринку капіталу та його структура. Структура та 

класифікація ринку цінних паперів. Передумови становлення 

ринку цінних паперів в Україні. Первинний та вторинний ринок 

цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів. Основні види 

цінних паперів. Сутність та класифікація акцій. Сутність та 

класифікація облігацій. Казначейські зобов’язання. Сутність та 

класифікація векселів. 

Тема 6. 

Ринок похідних 

фінансових 

інструментів 

Похідні фінансові інструменти та їх основні види. Визначення і 

суть строкових угод. Ф’ючерси, ф’ючерсна операція, ф’ючерсна 

угода.  Принципи і механізми отримання доходів з ф’ючерсів. 

Ф’ючерсна угода з підвищенням та зниженням ціни. Опціони. 

Ознаки, що характеризують властивості опціонів. Типи опціонів. 

Опціонний контракт. Сутність та види хеджування. Хеджування 

під час купівлі акцій виписуванням опціону на купівлю, 

хеджування купуванням опціону на продаж. Комбінації з 

опціонами, стелажна угода (операція). 

Тема 7. 

Грошовий ринок та 

ринок банківських 

позичок 

Сутність грошового ринку. Цілі та завдання грошового ринку. 

Класифікація учасників грошового ринку, посередники на 

грошовому ринку. Активні та пасивні операції комерційних 

банків. Депозит та його види. Депозитний сертифікат. Інструменти 

грошового ринку. Послуги комерційних банків. Класифікація 

банківських кредитів. Банківське кредитування: строковий кредит, 

контокорентний кредит, онкольний кредит, обліковий кредит, 

акцептний кредит. Послуга овердрафт. Факторингові послуги та 

форфейтинг. Надання товарного (комерційного) кредиту. 

Тема 8. 

Валютний ринок 

Поняття валютного ринку. Сутність валютного ринку.  Учасники 

валютного ринку. Функції валютного ринку. Валютний курс. 

Валютний арбітраж. Види валютного арбітражу. Міжнародні 

розрахунки. Форми міжнародних розрахунків. Механізм 

здійснення міжнародних розрахунків. Основні види валютних 

операцій: ф’ючерс, опціон, варант, дериватив. Сутність 

конверсійних операцій. 

Тема 9. 

Фондова біржа та 

біржові операції 

Історія створення фондового ринку. Визначні фактори виникнення 

фондових бірж. Визначні кризи фондових бірж, що вплинули на 

розвиток фондового ринку.  Передумови розвитку фондового 

ринку в Україні. Етапи створення фондових бірж в Україні та їх 

сучасний стан. Визначення та статус фондової біржі. Порядок 

створення фондової біржі, статут фондової біржі. Функції 

фондової біржі. Лістинг та порядок внесення компаній до 

біржового списку. Котирування цінних паперів, метод реєстрації 

та метод встановлення єдиного курсу. Фондові операції на біржі. 

Біржовий наказ (заявка), ринковий наказ, лімітний наказ, 

буферний наказ. 
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3.3. ДИСЦИПЛІНА «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» 

 

Назва теми Короткий зміст 

1 2 

Тема 1.  

Сутність банківської 

системи України 

Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. 

Організація і функціонування провідних банківських систем 

зарубіжних країн. Еволюція банківської справи. Становлення та 

розвиток банківської системи України. 

Тема 2. 

Центральний банк у 

банківській системі 

країни 

Центральні банки в зарубіжних країнах. Національний банк 

України та грошово-кредитна політика держави. Система 

електронних платежів Національного банку України (СЕП). 

Тема 3.  

Банки як провідні 

суб’єкти 

фінансового 

посередництва. 

Функції банків 

Фінансові посередники на грошовому ринку. Сутність поняття 

«банк». Види комерційних банків. Функції банків, види 

банківських операцій. Порядок реєстрації комерційного банку та 

ліцензування його діяльності. Організаційна структура та 

управління банком. 

Тема 4.  

Операції банків по 

обслуговуванню 

платіжного обороту 

Основні принципи організації безготівкового платіжного обороту. 

Основи організації грошових розрахунків та порядок оформлення 

розрахункових документів. Форми безготівкових розрахунків та їх 

характеристика. Порядок відкриття рахунків у банках. Види 

платіжних інструментів при здійсненні безготівкових банківських 

розрахунків. Міжбанківські розрахунки в національній валюті. 

Кореспондентські відносини між банками. Система електронних 

платежів. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. 

Організація касової роботи в установах банків. Організація 

готівкових грошових розрахунків. 

Тема 5.  

Пасивні операції 

банків по залученню 

та запозиченню 

коштів 

Капітал комерційного банку, його склад та структура. Власний 

капітал комерційного банку та його формування. Залучений 

капітал комерційного банку та його характеристика. Депозитні 

операції банків. Міжбанківські кредити. Управління залученим 

капіталом комерційного банку. 

Тема 6.  

Активні операції 

комерційних банків. 

Кредитні операції 

банків 

Поняття банківського кредиту та його класифікація. Принципи 

кредитування. Кредитний потенціал банку, кредитна угода та 

етапи процесу кредитування. Ціна банківського кредиту. Способи 

нарахування відсотків за кредитами. Забезпечення  кредитів. 

Формування та використання резерву на покриття можливих 

втрат за позиками комерційних банків. Методи кредитування 

клієнтів банку. Окремі види кредитних операцій. Проблемні 

кредити, порядок їх погашення.  

Тема 7.  

Операції банків з 

цінними паперами 

Поняття та види банківських інвестицій. Діяльність комерційного 

банку на ринку цінних паперів. Посередницькі операції 

комерційного банку на фондовому ринку. 

Тема 8.  

Операції банків в 

іноземній валюті 

 

Здійснення розрахунків в іноземній валюті по 

зовнішньоекономічних угодах. Фінансування експортно-

імпортних угод. Посередницькі операції комерційних банків з 

іноземною валютою. 



 9 

 

1 2 

Тема 9.  

Фінансовий аналіз 

діяльності 

комерційних банків 

Сутність фінансового аналізу діяльності комерційних банків. 

Аналіз фінансового стану банків. Аналіз фінансових результатів 

діяльності банків. Аналіз ефективності діяльності комерційних 

банків. Економічні нормативи регулювання діяльності 

комерційних банків. 

 

Тема 10.  

Банківська 

статистика 

Предмет, метод і завдання банківської статистики. Статистика 

ресурсів комерційних банків. Статистика доходів і витрат банку. 

 

Тема 11.  

Сучасний 

інструментарій 

аналізу банків 

Стратегії та моделі управління активами і пасивами банку. 

Декомпозиційний аналіз прибутковості власного капіталу банку. 

Показник GAP як індикатор чутливості балансу. Аналіз дюрації та 

імунізація балансу банку. Стратегії управління валютним ризиком 

банку. 

Тема 12. 

Банківський 

менеджмент 

Основи банківського менеджменту. Банківський менеджмент за 

спрямуванням управлінських рішень. Організація контролю 

банківської діяльності. Процес управління інформаційними 

технологіями та організацію ефективності систем безпеки захисту 

інформації. 

Тема 13. 

Регулювання, 

нагляд і контроль 

банківської 

діяльності 

Основи регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності. 

Особливості розробки стандартів базельського комітету з питань 

банківського нагляду. Фінансовий механізм державного 

регулювання банківської діяльності в Україні. 

 

Тема 14.  

Фінансовий 

моніторинг 

банківської 

діяльності 

Поняття та структура функціонування системи фінансового 

моніторингу в Україні. Суб’єкти первинного та державного 

фінансового моніторингу. Сутність та засоби легалізації доходів, 

отриманих злочинним шляхом, та відмивання грошей. 

Міжнародне регулювання боротьби з відмивання грошей. 

Тема 15.  

Фінансова безпека 

банківського 

сектору 

Сутність фінансової безпеки банківського сектору. Методичний 

інструментарій забезпечення фінансової безпеки банків. Моральні 

ризики й асиметрія інформації в банківській діяльності, методи їх 

мінімізації. 

 

3.4. ДИСЦИПЛІНА «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ» 

 

Назва теми Короткий зміст 

1 2 

Тема 1.  

Страхові послуги та 

особливості їх 

реалізації  

Економічна необхідність страхових послуг, їх особливості. 

Служба маркетингу страхової компанії. Роль реклами в реалізації 

страхових послуг. 

Тема 2. 

Порядок укладання 

та ведення страхової 

угоди 

Зміст та основні вимоги до договорів страхування. Права та 

обов`язки страховика і страхувальника, передбачені страховою 

угодою. Порядок виплати страхової суми та страхового 

відшкодування. 
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Тема 3. 

Майнове 

страхування 

Сутність та умови страхування майна громадян. Страхування 

будівель і споруд. Страхування тварин у господарствах громадян. 

Страхування домашнього майна. 

Тема 4. 

Страхування 

цивільної 

відповідальності 

Сутність, види та принципи страхування відповідальності. 

Страхування відповідальності власників транспортних засобів. 

Страхування професійної відповідальності. Страхування 

відповідальності роботодавця, відповідальності виробника за 

якість продукції. Страхування відповідальності позичальника за 

непогашення кредиту. Обов’язкове страхування відповідальності 

власників собак. Обов’язкове страхування цивільної 

відповідальності громадян України, що мають у власності зброю. 

 

Тема 5. 

Соціальне та 

особисте страхування 

Особисте і соціальне страхування в системі страхового захисту 

громадян. Змішане страхування життя. Страхування дітей. 

Страхування ренти і пенсій. Довічне страхування. 

Тема 6. 

Страхування від 

нещасних випадків 

Поняття нещасного випадку. Страхові послуги від нещасних 

випадків. Характеристика основних видів обов’язкового 

страхування від нещасних випадків. Добровільне страхування від 

нещасних випадків. 

 

Тема 7. 

Медичне 

страхування 

Необхідність, розвиток та сучасний стан медичного страхування. 

Обов`язкове медичне страхування. Добровільне медичне 

страхування. Страхування громадян, які виїздять за кордон. 

 

 

Тема 8. 

Сільсько-

господарське 

страхування 

 Форми і види сільськогосподарського страхування. Страхування 

врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. 

Страхування сільськогосподарських тварин. Страхування 

будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств. 

Тема 9. 

Страхування 

підприємницьких 

ризиків 

Суть страхування підприємницьких ризиків. Страхування майна 

підприємств. Страхування виробничих ризиків. Страхування 

відповідальності виробника за якість продукції. Страхування 

відповідальності роботодавця. 

Тема 10. 

Страхування 

технічних ризиків 

 Суть та види страхування технічних ризиків. Страхування 

будівельних підприємств від всіх ризиків. Страхування 

монтажних ризиків. Страхування машин від поломок. 

Страхування електронних пристроїв. 

Тема 11. 

Страхування 

кредитних та 

фінансових ризиків 

Економічний зміст страхування кредитних ризиків. Асортимент 

послуг кредитного страхування. Страхування ризику непогашення 

кредиту. Страхування депозитів. Страхування фінансових ризиків. 

Тема 12. 

Автотранспортне 

страхування 

Необхідність і значення автотранспортного страхування. 

Страхування автотранспорту. Страхування вантажів, що 

перевозяться наземним транспортом. Страхування цивільної 

відповідальності власників транспортних засобів. Моторно-

транспортне страхове бюро, його завдання та права. Міжнародна 

система «Зелена картка». 
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Тема 13. 

Морське 

страхування 

Необхідність і особливості морського страхування. Страхування 

морських суден. Страхування вантажів, що перевозяться 

морським транспортом. Страхування відповідальності власників 

суден. 

Тема 14. 

Авіаційне 

страхування 

Особливості страхування авіаційних ризиків. Страхування 

повітряних суден. Страхування відповідальності повітряного 

перевізника і виконавця повітряних робіт. Страхування членів 

екіпажу і авіаційного персоналу та відповідальності експлуатанта 

повітряного судна. Космічне страхування. 

Тема 15. 

Екологічне 

страхування 

Сутність та необхідність екологічного страхування. Функції та 

види екологічного страхування. Обов’язкове та добровільне 

страхування екологічних ризиків. 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Фінанси підприємств 

1. Податковий кодекс України від 04.11.2011 р. №4014-\/І [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua 

2. Зятковський І.В. Фінанси  підприємств [Текст]: Навчальний посібник. – К.: Кондор –

2003.–364 с. 

3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена 

постановою Правління НБУ від 21 січня 2004 р. №22 

4. Інструкція „Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та 

іноземній валюті”, Затв. Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 №492 

5. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств [Текст]: Навч. посіб./О. О. Непочатенко – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 328 с. 

6. Слав’юк Р.А.  Фінанси підприємств [Текст]: Підручник для студентів ВНЗ, слухачів 

факультетів післядипломної освіти/ Р.А. Слав’юк  — К., 2010. — 550 с. 

7. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств [Текст]: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. 

–460 с.  

8. Партін Г.О., Загородній А.Г.  Фінанси підприємств [Текст]: Навчальний посібник. – 

Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с. 

9. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затверджене постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 

року №637 

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».  Наказ Мінфіну України 

від 20.10.99 р. № 246  

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». 

Затверджено наказом Мінфіну України від 8 жовтня 1999 р. № 237  

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" Затверджено 

наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20 

13. Порядок визначення нормативу власних оборотних  коштів. Наказ Міністерства  

промислової політики України №332 від 16 грудня 1997 р. 

14. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств [Текст]: Практикум. – К.: Ельга, Ніка-

центр, 2003. – 208 с.  

15. Фінанси підприємств: навчальний посібник [Текст]: Курс лекцій / За ред. д.е.н., 

проф.. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 268 с. 

16. Фінанси підприємств [Текст]: Підручник / Кер.авт.кол. і наук.ред. проф.. А.М. 

Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2013. – 646 с. 

17. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств [Текст]: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / 

Ярошевич Н.Б. — К., 2012. — 341 с. 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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Фінансовий ринок 

1. Азаренкова Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин [Текст] : 

монографія / Г. М. Азаренкова. – Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 328 с. 

2. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси [Текст] : підруч. / С. Я. Боринець. – К. : Знання, 

2006. – 494 с. 

3. Дзюблюк О. В. Валютна політика [Текст] : підруч. / О. В. Дзюблюк. – К. : Знання, 

2007. – 422 с. 

4. Еш С.М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. – [2-ге вид.] / С.М. Еш. – К.: Центр учбової 

літератури, 2011. – 528 с 

5. Завдання та принципи регулювання ринку цінних паперів  [Текст] / Міжнародна 

організація комісій з цінних паперів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nfp.gov.ua. 

6. Максимова В. Ф. Международные финансовые рынки и международные финансовые 

институты [Текст] : учеб.-метод. комплекс / В.Ф. Максимова, К. В. Максимов, А. А. 

Вершинина. – М., 2009. – 175 с. 

7. Маслова С.О., Фінансовий ринок: Навч. посіб. – [3-є вид., виправлене]/ С.О. 

Маслова, О.А. Опалов. – К.: Каравела, 2004. – 344с. 

8. Офіційний сайт ДП «Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України» [Електронний ресурс] . - Режим доступу: http://smida.gov.ua 

9. Офіційний сайт Міжнародної організації регуляторів ринку цінних паперів IOSCO 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iosco.org 

10. Пересада А.А. Інвестування: Навч. посібник / А.А. Пересада. – К.: КНЕУ, 2004. – 250 

с. 

11. Поважний О. С. Цінні папери і фондовий ринок: навч. посібник / О. С. Поважний, Н. 

С. Орлова, А. Л. Свечкіна. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 361 с. 

12. Податковий кодекс України від 04.11.2011 р. №4014-VІ [Електроний ресурс]. - 

Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua 

13. Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Затв. 

Указом Президента України №1063/2011 від 23.11.2011р. 

14. Про банки та банківську діяльність [Електронний ресурс]: закон України від 

07.12.2000 № 2121-III // Верховна Рада України. – Режим доступу : www.rada.kiev.ua. 

15. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 

30.10.1996 р. №448/96-ВР [Електроний ресурс]. – Режим доступу до закону: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=448%2F96-%E2%F0 

16. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року №3480-

ІV 

17. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / О.Ю. Смолянська. – 

Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 384с. 

18. Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник / 

В.П. Ходаківська, В.В. Бєляєв. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 616 с. 

19. Шарп У.Ф. Инвестиции. Пер. с англ. / У.Ф.Шарп, Д. Александер Гордон, Д. Бейли 

Джеффри. – М.: Инфра-М, 2001.-1028 с. 
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