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1.Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань
29  Міжнародні відносини

Вибіркова
Напрям підготовки 
292  Міжнародні економічні 
відносини

Модулів – 2

Спеціальність (професійне
спрямування):
292  Міжнародні економічні 
відносини, спеціалізація : 
міжнародний бізнес

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-
дослідне завдання : 
Тенденції розвитку 
світового ринку 
деривативів на сучасному
етапі
 

Семестр

Загальна кількість годин 
– 90

10-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 4,8

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: магістр

14 год. 4
Практичні, семінарські
14 год. 2

Лабораторні
0 год. 0 год.

Самостійна робота
68 год. 89 год.

Індивідуальні завдання: 16
год.

Вид контролю: залік

Примітка:  Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

              для денної форми навчання –  35% / 65% 
для заочної форми навчання –  6,7% / 93,3% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1.  Мета викладання дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань
та  практичних  навичок  щодо  фінансових  ринків  та  біржової  діяльності  в  умовах
глобалізації, підготовка висококваліфікованого спеціаліста у галузі міжнародного бізнесу
та  менеджменту  зовнішньоекономічної  діяльності,  який  був  би  спроможний  приймати
управлінські рішення  на світових фінансових ринках та підчас виконання контрактів на
біржах. 

2.2.  Завдання:  вивчення основних  понять  та  положень  курсу,  засвоєння  теоретичних,
методологічних та практичних засобів оцінки міжнародних фінансових ринків, механізмів
управління світовими біржами, фінансовими інструментами, які обертаються на біржових
та  позабіржових  ринках,  проведення  фундаментального  та  технічного  аналізу  цінних
паперів,  видів  деривативів  у  біржових операціях  та  механізмів  їх  хеджування,  аналізу
формування та оптимізації портфеля цінних паперів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
основні  поняття  і  механізми  управління світовим фондовими біржами,  роль, яку
вони виконують  у міжнародних транзакціях на фінансових  ринках;
основні методи  технічного та фундаментального аналізу цінних паперів;
основні міжнародні фінансові інструменти біржових та позабіржових ринків;
основні види валютного ризику у біржовій торгівлі цінними паперами та методи їх
хеджування;
моделі організації фондових бірж, їх особливості та порівняльний аналіз;
основні види деривативів, які обертаються на біржах та операцій з ними
вміти:
розв’язувати  економічні  завдання  з  урахуванням  методів,  графіків  та  моделей
відображення руху цін ;
проводити технічний та фундаментальний аналіз цінних паперів на світових ринках;
аналізувати одержані результати з метою проведення операцій з цінними паперами
та валютою на біржах;
здійснювати вибір за умов ризику при операціях на біржових та світових фінансових
ринках;
розкрити види валютних ризиків, які існують у біржовій торгівлі деривативами та у
діяльності  фірм;
оцінювати  сучасні  тенденції  розвитку  світового  фондового  ринку  та  фондового
ринку України.

Вивчення  навчальної  дисципліни  передбачає  формування  та  розвиток  у  студентів
компетентностей:

загальних:
- здатність до абстрактного, креативного, критичного мислення, аналізу та синтезу
на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та
ресурсів
- здатність систематизувати та синтезувати інформацію з різних джерел, використовуючи
інноваційні  підходи  та  технології,  програмне  забезпечення з  урахуванням  крос-
культурних особливостей суб’єктів МЕВ 
- здатність  працювати  самостійно  та  в  команді,  вміти  брати  на  себе  ініціативу  і
відповідальність,  мотивувати  та  керувати  роботою  інших  для  досягнення
поставлених цілей
- здатність  самостійно  організовувати  та  здійснювати  наукові  дослідження  проблем
міжнародних економічних відносин, продукувати гіпотези, визначати наукові проблеми,
готувати  наукові  тексти  та  доповіді,  здійснювати  публічну  апробацію  результатів
досліджень на світових фінансових ринках.
фахових:
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- здатність  до  формування  обґрунтованих  пропозицій  щодо  налагодження
міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації
- здатність  застосовувати  кумулятивні  знання,  науково-технологічні  досягнення,
інформаційні  технології  для  осягнення  сутності  феномену  нової  економіки,
виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку світового господарства
- здатність  впроваджувати  принципи  соціальної  відповідальності  в  діяльності
суб’єктів МЕВ
- здатність  до  самонавчання,  підтримки  належного  рівня  знань  у  міжнародних
фінансах, готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості
та рівня кваліфікації.
- здатність  оцінювати  масштаби  діяльності  глобальних  фірм  та  їх  позиції  на

світових
 ринках 
-  здатність  впроваджувати  принципи  соціальної  відповідальності  в  діяльності
суб’єктів МЕВ
- здатність визначати й оцінювати прояви фундаментального та технічного аналізу
ризику у біржових транзакціях, виклики та дисбаланси глобального розвитку ринку
цінних паперів
-  здатність  прогнозувати  тенденції  розвитку  глобальних  міжнародних  фінансових
ринків з урахуванням кон’юнктурних змін

Результати  навчання  даної  дисципліни  деталізують  такі  програмні  результати
навчання:

-  демонструвати  знання  та  навички  з  ділових  комунікацій  у  сфері  міжнародних
економічних  відносин,  а  також  ефективно  спілкуватися  на  професійному  та
соціальному  рівнях,  включаючи  усну  та  письмову  комунікацію  іноземною
мовою/іноземними мовами
-  демонструвати  неординарні  підходи  у  розв’язанні  практичних  завдань,  уміння
креативно  мислити,  проявляти  гнучкість  у  прийнятті  рішень  на  основі  логічних
аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів на засадах
використання різних діагностичних методологій провідних міжнародних організацій
-  систематизувати,  синтезувати  й  упорядковувати  отриману  інформацію,
ідентифікувати  проблеми,  формулювати  висновки  і  розробляти  рекомендації,
використовуючи інноваційні підходи та технології, програмне забезпечення з метою
розв’язання  практичних  завдань  з  урахуванням  крос-культурних  особливостей
суб’єктів МЕВ

- ідентифікувати  зміни  кон’юнктури  ринків  під  дією  невизначених  факторів,
здійснювати їх компаративний аналіз, критично оцінювати наслідки продукованих
ідей та прийнятих рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних
ринків
- приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і в команді, брати на себе
ініціативу  та  відповідальність,  мотивувати  та  керувати  роботою  інших  для
досягнення  поставлених  цілей  забезпечувати  якість  виконуваних  робіт,
аргументувати результативність економічної діяльності у мінливому середовищі
-  демонструвати  дослідницькі  навички,  що  проявляються  в  оригінальності
дослідження, здатності продукувати нові наукові гіпотези в обраній галузі, вибирати
належні  напрями  і  відповідні  методи  для  їх  реалізації,  беручи  до  уваги  наявні
ресурси; інтерпретувати результати проведених досліджень, вміти їх презентувати,
знаходити засоби розв’язання проблем і прогнозувати майбутні наслідки прийнятих
рішень
- аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти, грамотно
використовувати  нормативно-розпорядчі  документи  та  довідкові  матеріали,  вести
прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали, з метою
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формування пропозиції  налагодження міжнародних економічних  відносин на всіх
рівнях їх реалізації
-  демонструвати  розуміння  закономірностей  та  тенденцій  новітнього  розвитку
світового  господарства  та  феномену  нової  економіки  з  урахуванням  процесів
інтелектуалізації,  інформатизації та науково-технологічного обміну
- усвідомлювати необхідність самонавчання впродовж усього життя та постійного
самовдосконалення;  прагнути професійного зростання,  проявляти толерантність та
готовність до інноваційних змін, та  застосування  міждисциплінарного підходу у
формуванні знань.

2.3 Анотація навчальної дисципліни

Дисципліна «Міжнародні фінанси і біржова діяльність» спрямована на ознайомлення
студентів  з  основами  теоретичних  і  практичних  знань  в  області  функціонування
механізмів міжнародних фінансів та біржової діяльності, світових фондових бірж як
розвинутих так і тих, що розвиваються, проведення ними аналізу руху цін на цінні
папери,  які обертаються на світових біржах на основі моделей, графіків та інших
видів аналізу. 

Необхідність  вивчення  дисципліни  при  підготовці  економіста-міжнародника
обумовлена  зростаючою роллю міжнародних фінансових інструментів як елемента
фінансового  середовища  господарюючого  суб'єкта,  орієнтованого  на
зовнішньоекономічну  діяльність,  оскільки  дозволяє  мінімізувати  фінансові  втрати
учасників  угоди  внаслідок  непередбачених  обставин,  в  тому  числі  неналежного
виконання партнером своїх зобов'язань.

 

Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін

№ 
з/п

Попередні навчальні дисципліни Супутні  і  наступні
навчальні дисципліни

1. Міжнародні фінанси Страхування  у
міжнародній діяльності

2. Галузеві аспекти міжнародного бізнесу Міжнародний маркетинг
3. Етика міжнародного бізнесу Основи  інноваційного

розвитку  міжнародного
бізнесу

4. Міжнародний офшорний бізнес Дипломатичний  протокол
та етикет

5. Грошова-кредитна система та монетарна політика Глобальні  проблеми
світового  господарства  і
національної економіки

6. Міжнародна макроекономіка

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
Загальна характеристика фондових бірж світу, аналіз цінних паперів та 

формування портфеля цінних паперів

 Тема 1. Мета, сутність та функції світових фондових бірж
1. Історія зародження і розвитку світових фондових бірж
2. Мета, сутність, функції та різновиди фондового ринку

3. Поліцентрична та моноцентрична моделі організації бірж
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4. Моделі організації фондових бірж, їх особливості та порівняльний аналіз
5.  Інфраструктура фондового ринку

Тема 2. Світовой ринок цінних паперів
1. Цінні папери, які обертаються на фондових біржах світу
2. Операції з цінними паперами, деривативи
3. Цінні папери уряду США і муніципальні цінні папери
4.  Цінні папери державних агенств США
5. Американські депозитарні розписки (ADR)

Тема 3. Аналіз цінних паперів
1.   Цілі  та  види  аналізу  цінних  паперів.  Фундаментальний  аналіз    цінних  паперів:
сутність, завдання і етапи проведення
2. Технічний аналіз цінних паперів
3.  Методи, графіки  та моделі відображення руху цін
4.  Японські свічки як інструмент технічного аналізу
5.  Рейтингова оцінка емітента  цінних паперів

Тема 4. Формування та оптимізація портфеля цінних паперів
1.  Принципи формування портфеля цінних паперів та його типи
2. Управління портфелем цінних паперів
3. Пасивне управління портфелем цінних паперів
4.  Методи оптимізації ризику і прибутковості інвестиційного портфеля

Змістовий модуль 2.  
Механізми  функціонування  світових  фондових  бірж  та  сучасний  стан  світового
фондового ринку

Тема 1.  Нью-Йоркська фондова біржа, її організація та члени
1. Умови членства на біржі
2. Види членства та управління
3. Ринок системи NASDAQ

Тема 2.   Лондонська фондова біржа (LSE), інші європейські та азійські фондові біржи,
особливості їх функціонування
1. Франкфуртська  фондова біржа
2.  Паризька  фондова біржа
3.  Швейцарські фондові біржі
4.  Азійські ринки
5. Токійська фондова біржа
6. Гонконгська фондова біржа

Тема 3. Сучасний стан світового фондового ринку
1. Розвинені фондові ринки і ринки, що формуються
2. Обсяги,  структура і динаміка світових ринків цінних паперів
3. Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку
4. Історія розвитку і сучасний стан фондового ринку України
5. Проблеми та напрямки вдосконалення фондового ринку України
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4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових

модулів і тем
Кількість годин

денна форма Заочна форма
усьог

о 
у тому числі усьог

о 
у тому числі

л сем
.

Ла
б

Ін
д

с.р
.

л сем
.

ла
б

ін
д

с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1. 
  Змістовий модуль 1.  Загальна характеристика фондових бірж світу,  аналіз  цінних
паперів та формування портфеля цінних паперів
Тема 1. Мета, 
сутність та 
функції світових 
фондових бірж 

13,7 2 2 1,1 8,7 0,5 0,2
5

2 11,
1

Тема 2. Світовой 
ринок цінних 
паперів

13,7 2 2 1,1 8,7 0,5 0,2
5

2 11,
1

Тема 3. 
Формування та 
оптимізація 
портфеля цінних 
паперів

13,7 2 2 1,1 8,7 0,2
5

0,2
5

2 11,
1

Тема 4. 
Формування та 
оптимізація 
портфеля цінних 
паперів

13,7 2 2 1,1 8,7 0,5 0,2
5

2 11,
1

Змістовий модуль 2. Механізми функціонування світових фондових бірж та сучасний
стан світового фондового ринку

Тема 1. Нью-
Йоркська фондова
біржа, її 
організація та 
члени

13,7 2 2 1,1 8,7 0,5 0,2
5

2 11,
1

Тема 2. 
Лондонська 
фондова біржа 
(LSE), інші 
європейські та 
азійські фондові 
біржи, 
особливості їх 
функціонування

13,7 2 2 1,1 8,7 0,5 0,2
5

2 11,
1

Тема 3. Сучасний 
стан світового 
2фондового ринку

13,7 2 2 1,1 8,7 0,5 0,2
5

2 11,
1

Разом за 
змістовим 
модулем 2

41,1 6 6 16 68 4 2 16 89

Усього годин 90 1
4

14 16 68 4 2 16 89

Модуль 2
ІНДЗ - - - - - - - - - - - -

Усього годин - - - - - - - - - - - -

5. Теми семінарських занять
№ з/ Назва теми Кількість
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п годин
1 Тема 1. Мета, сутність та функції світових фондових бірж 2
2 Тема 2. Світовой ринок цінних паперів 2
3 Тема 3. Формування та оптимізація портфеля цінних паперів 2
4 Тема 4. Формування та оптимізація портфеля цінних паперів 2
5 Тема 5. Нью-Йоркська фондова біржа, її організація та члени 2

6 Тема 6. Лондонська фондова біржа (LSE), інші європейські та азійські 
фондові біржи, особливості їх функціонування

2

7 Тема 7. Сучасний стан світового фондового ринку 2

6. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми К-сть
год.

1 Інфраструктура та сучасний стан ринку цінних паперів в Україні 8,7
2 Моделі та графіки руху цін на світових біржах 8,7
3 Влив кризи 200-2008 років на світові фінансові ринки 8,7
4 Сучасні рейтингові агентства та їх функції 8,7
5 Вертикальні спреди. 8,7
6 Особливості роботи системи Глобекс 8,7
7 Злиття та поглинання світових фондових бірж та їх причини. 8,7

Для студентів денної форми навчання – 1 самостійна  домашня робота з кожного
змістовного модуля.

7. Ідивідуальна робота
№
з/п

Назва теми К-сть год.

1 Принципи формування портфеля цінних паперів 1
2 Методи оптимізації ризику і прибутковості інвестиційного портфеля 1
3 Різниця між ф’ючерсними та форвардними валютними ринками. 1
4 Сучасні тенденції розвитку світового фондового ринку в умовах глобалізації. 1
5 Стратегії управління портфелем цінних паперів 1
6 Розвиток системи сучасної біржової торгівлі. 1
7 Свопи на базі активів. 1

Для студентів денної форми навчання -1 індивідуальна домашня робота

8. Методи навчання
Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:
 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;
 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;
 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;
 ілюстрація  –для розкриття  предметів  і  процесів  через  їх  символічне зображення

(малюнки, схеми, графіки);
 практична  робота  –  для  використання  набутих  знань  у  розв’язанні  практичних

завдань;
 аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на частини з

метою вивчення їх суттєвих ознак;
 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;
 дедуктивний  метод  –  для  вивчення  навчального  матеріалу  від  загального  до

окремого, одиничного;
 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.
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9. Методи контролю
Для студентів денної форми навчання: усне опитування та індивідуальні виступи на

семінарських заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, захист самостійної
роботи, аудиторна контрольна робота, експрес-тестування, іспит.

Для  студентів  заочної  форми  навчання:  захист  контрольної  роботи,  розв’язання
задачі, тестування, іспит.

   10. Розподіл балів, які отримують студенти
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю враховуючи наступні види робіт:
 активність  роботи  студента  на  семінарському  занятті  оцінюється  до  15  балів

максимум;
 захист самостійного домашнього завдання студента оцінюється до 7 балів;
 аудиторна контрольна робота – до 70 балів
 ведення конспекту -1-2 бали.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

Зараховано
85-89 В

добре 
75-84 С
70-74 D

задовільно 
60-69 Е 

35-59 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни



11. Методичне забезпечення
1.  Мелещенко  А.І.,  Гамов  М.С.  Ринок  цінних  паперів  та  механізми  функціонування
світових фондових   бірж.  Навчальний посібник.:– Запоріжжя: Интер-М, 2014. – 144 с.
Рекомендовано  Міністерством  освіти  і  науки  України  як  навчальний  посібник  для
студентів вищих навчальних закладів (протокол  № 1/11 - 5042    від 07.04.  2014 р.)
2. Методичні  рекомендації  для  виконання  самостійних  і  індивідуальних  робот  студентами-
магістрами з навчальної дисципліни “ ППН 03 Міжнародні фінансові ринки і біржова діяльність ” для
студентів  спеціальності  292 “Міжнародні  економічні  відносини”  /  Укл,:  Мелещенко  А.І.  –
Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. -  16 с.
3.  Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни “ Міжнародні
фінансові ринки і біржова діяльність»  Міжнародні економічні відносини, галузі знань 29
Міжнародні відносини / Укл,: Мелещенко А.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - 21 с.
4.  Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочного відділення з
навчальної дисципліни  “ ППН 03 Міжнародні фінансові ринки та біржова діяльність ” для студентів
спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” / Укл,: Мелещенко А.І. – Запоріжжя: ЗНТУ,
2017. -  16 с.
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12. Рекомендована література
Базова

1. Биржевое дело: учебное пособие / И.В. Зотов, В.И. Успаленко. – Х.: Бурун Книга, 2005.

– 256 с.

2. Васильев Г., Каменева Н. Товарные биржи. – М.: Высшая школа, 2003. –112 с. 

3. Губський Б.В. Біржові технології ринку. – К.: Нора-принт, 1997. – 296 с. 

4.  Довбуш Л.Ю. Аналітичний огляд діяльності Української фондової біржі у 2006-2007

роках // Цінні папери. – 2008. – №2. – с.19. 

5. Иващенко А. Товарная биржа (за кулисами биржевой торговли). – М.: Международные

отношения, 2001. – 272 с. 

6.  Калинушкин А.В. Биржи: краткий курс лекций. – Минск: Белорусский гос.экон.ун-т,

2004. – 148 с. 

7. Міжнародні фінанси: підручник / за ред. Рогача О.І – К.: Либідь, 2003 – 784с.

8.  Савин С.А.   Коммерческие  банки  на  рынке  корпоративных ценных  бумаг:  учебное

пособие / Савин С.А.  – Красноярск: Красноярский филиал МЭСИ,  2

004 – 104 c.

9. Килячков  А.А. Рынок  ценных  бумаг  и  биржевое  дело: учебн. Пособие / Килячков  

А.А.,  Чалдаева  Л.А. – М.: Юристъ, 2000 – 406 с.  

10. Галанова В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник / В.А. Галанова,  А.И. Басова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика,  2006. – 448 с.

11. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учеб. Пособие / Балабанов И.Т -3-е

изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. – с. 260.

12.  Волгіна  Н.О.  Конспект  лекцій  з  дисципліни  «Фінансовий  ринок»  (для  студентів  5

курсу денної  і  заочної  форм навчання спеціальності  «Економіка  підприємства»)  /  Н.О.

Волгіна – Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ –  2009. – 118 с.

13. Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Дудар Т. Г.,  Мельниченко В. В.

– Тернопіль : Економічна думка –  2008. – 250 с.

14.Тьюлз Р.Дж., Э.С.Бредли, Т.М.Тьюлз, Фондовый рынок. Москва, Инфра-М, 1997. – 457 с.

15. Бергер Ф. Что вам надо знать об анализе акций / Ф. Бергер –  М.: Финстатинформ,

1998 – 179 с.

16.  Мишарев  А.А.  Рынок  ценных  бумаг:  учебное  пособие  /  Мишарев  А.А  –  Санкт-

Петербург: Питер, 2007 -256с.

17.  Кузнецов  М.В.  Технический  анализ  рынка  ценных  бумаг   /  Кузнецов  М.В.,

Овчинников А.С. –  М., Инфра-М, 1996 – 234с.
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 18. Рубин Ю. Б. Биржевой портфель / Рубин Ю. Б., Солдаткин В. И. – М.: СОМИНТЭК,

1992 – 437 с.

19. Японские подсвечники / М. Кузнецов, П. Нифатов, А. Овчинников //  Рынок ценных

бумаг – 1997 – № 19 – с 15-18. 

20.  Еш С.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / Еш С.М.  - К.: Центр учбової літератури –

2009 – 528 с.

21. Історія суверенного рейтингу України наприкінці 2010 р: [НРА «Рюрік»] / - 2010 – 28c

22. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс.  2-е изд., перераб. и доп. / Бланк

И.А. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004 – с. 384.

23.  Никонова  И.А.  Ценные  бумаги  для  бизнеса:  Как  повысить  стоимость  компании  с

помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций / Никонова И.А. - М.,

2006 – с.109

24.  Циганюк  Д.Л..1Вдосконалення  моделі  управління  портфелем  цінних  паперів

інститутів спільного інвестування / Д.Л. Циганюк, О.С. Степаненко – 2010 – 20 с.  

 25.  Фабоцци Фрэнк Дж.Управление инвестициями: университетский учебник / Фабоцци

Фрэнк Дж. - М., 2000. – с.216

Допоміжна

1. Вовчак О.Д. Інвестування: навч. посібник /  О.Д. Вовчак: – Лвів: Новий Світ – 2000,

2007. –544 с.

2.  Третьяков  А.  Корреляционный  анализ  фондовых  рынков  /  Третьяков  А.  //  Рынок

ценных бумаг. – 2001. – №15. – С.59-61

3. Шарп У. Инвестиции / Александер Г., Бэйли Дж. – М.: ИНФРА-М, 2003 – 1028 с.

4.  Усоскин В.М. Современный коммерческий банк /  Усоскин В.М. – М.:  Базар-Ферро,

1999. 

5.  Гибсон  Р.  Формирование   инвестиционного   портфеля:   Управление  финансовыми

рисками  / Р. Гибсон;  2-е  изд., испр.- Альпина Бизнес Букс, 2008. – 480 с.   

6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: учеб. Пособие / Балабанов И.Т -3-е

изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. – с. 260.

7. Sharp W.F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Canditions of Risk//

Journal of Finance, 1964, Vol. 19, Sept.

8. Гитман Л. Основы инвестирования / Гитман Л., Джонк М.  – М: ДЕЛО, 2006. – с 211.

9. Reilly, F. K. & Brown, K. C. Investment Analysis and Portfolio Management. 9 edn. South-

Western Cengage Learning, 2009.

10.  Бочаров  В.В.  Инвестиционный  менеджмент  (управление  инвестициями):  учебное

пособие / Бочаров В.В.  – С-Пб.: Издательство С-ПбУЭФ, 2000. – с.92.
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11. Saint-Geours J. Les marches financiers. Dominos, Flammarion, Paris, 1994 -  p. 126

12.  Питання   функціонування   та   вдосконалення   інфраструктури  фондового   ринку

України:   Інформаційно-аналітичні   матеріали  /  [О.І.  Кірєєв,   М.М.  Шаповалова,

Н.І.Гребеник та ін.]; за  ред. О.І. Кірєєва – К.:  Центр наукових досліджень НБУ, 2005. –

132 с.

13. Динаміка показників фондового ринку// Вісник Національного банку України. - № 8. –

2010. - С.43

14.  Аналітичний огляд фондового ринку України за 2010 рік: [НРА «Рюрік»]/ - 2011 –

45c.

 47.  Аналітичний огляд фондового ринку України за I квартал 2011 року: [НРА «Рюрік»]/

- 2011 – 46c.

15. Аналітичний огляд ринку облігацій України за 2010 рік: [НРА «Рюрік»]/ - 2011 – 38c.

16. Охрiменко О. А. Ринок державних цiнних паперiв та монетарнi показники фiнансового

ринку / О. А. Охрiменко // Фiнансовий ринок. – 2005. - №7. – С. 114 - 121.

17.  Рубцов  Б.Б.  Мировые  фондовые  рынки:  проблемы  и  тенденции  развития:  дис.  …
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