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1. Вступ 

 

Методичні вказівки до проходження тренінгу з трейдингу складені 

відповідно до освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 

справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Тренінг з трейдингу проводиться для здобувачів вищої освіти у 

третьому семестрі заочної форми навчання.  

У сучасних умовах підготовки висококваліфікованих та 

конкурентоспроможних фахівців у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування досить затребуваним на ринку праці є розуміння 

механізму проведення трейдингу. Адже трейдинг є комплексним 

поняттям, що пов’язує не лише знання фінансово-інвестиційної сфери, 

особливостей діяльності фінансово-кредитних установ і організацій, 

але і проведення відповідних аналітичних досліджень з метою 

вирішення складних спеціалізованих та управлінських завдань на 

основі впровадження інноваційних рішень. 

Вивчення теоретико-практичних засад трейдингу дозволяє 

здобувачам вищої освіти закріпити здобуті знання та вміння з циклу 

фахових дисциплін на практиці. Для проведення успішного трейдингу 

потрібно застосовувати базові знання з фінансового, страхового 

менеджменту, ринку фінансових послуг, фінансового інжинірингу, а 

також вміти використовувати аналітичні підходи із застосуванням 

стратегічного прогнозування та моделювання у фінансовій сфері.  

Відповідно до цього важливою складовою тренінгу з трейдингу є 

вивчення студентами механізму здійснення фундаментального та 

технічного аналізу фінансового ринку на різних рівнях, як на рівні 

макроекономічних процесів держави, так і розвитку галузей та 

функціонування окремих компаній зокрема. А також визначальним 

фактором здійснення трейдингу є застосування сучасних фінансових 

технологій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Саме тому тренінг з трейдингу є складовою частиною практичної 

підготовки і дозволяє закріпити практичні навички з таких освітніх 

компонент навчального плану як «Фінансовий менеджмент», 

«Страховий менеджмент», «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий 

інжиніринг», «Моделювання та прогнозування у фінансовій сфері». 
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Анотація 

 

Проведення тренінгів є важливим етапом навчального процесу 

задля успішного виконання завдань фахової діяльності, самостійного 

дослідження фінансових систем, а також реалізації складних 

спеціалізованих та управлінських завдань при впровадженні інновацій 

в професійну діяльність у динамічному середовищі. 

Основними завданнями тренінгу з трейдингу є поглиблення, 

узагальнення і вдосконалення здобутих здобувачами вищої освіти 

знань, а також застосування професійних  умінь  і  навичок   для 

прийняття самостійних рішень під час роботи в  реальних ринкових  

умовах. Під час проходження тренінгу з трейдингу студенти 

знайомляться із сучасними методами аналізу та застосування 

фінансових технологій і новітніх інструментів у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування з метою використання резервів та 

пошуку можливостей розвитку фінансових систем.  

 

Ключові слова: фінансові ресурси, фінансова звітність, 

фінансовий ринок, інноваційні технології, фінансові показники. 

 

Abstract 

 

Conducting trainings is an important stage of the educational process in 

order to successfully complete the tasks of professional activity, 

independent study of financial systems, as well as the implementation of 

complex specialized and managerial tasks in the implementation of 

innovations in professional activities in a dynamic environment. 

The main objectives of trading training are to improve the knowledge 

acquired by higher education, as well as the application of professional 

skills and abilities to make independent decisions while working in real 

market conditions. During the training on trading, students get acquainted 

with modern methods of applying financial technologies and the latest tools 

in the field of finance, banking and insurance in order to use reserves and 

find opportunities for the development of financial systems. They give 

students the opportunity to learn the style and methods of work of various 

parts of the financial sphere. 

 

Keywords: financial resources, financial reporting, financial market, 

innovative technologies, financial indicators. 
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2. Опис освітньої компоненти 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

– 4,5 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

Загальна кількість 

годин – 135 

Спеціальність 072 

«Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

3-й 

Рівень вищої 

освіти: (другий) 

магістерський 

Самостійна робота 

123 год. 

Вид контролю: 

залік 

 

3. Мета і  завдання проведення тренінгу з трейдингу 

 

Мета тренінгу з трейдингу – закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, набуття здобувачами вищої освіти професійних 

умінь і навичок прийняття самостійних рішень та реалізації складних 

спеціалізованих та управлінських завдань при впровадженні інновацій 

в професійну діяльність. 

Завданнями тренінгу з трейдингу є: 

-  ознайомлення з сучасними методами застосування фінансових 

технологій і новітніх інструментів у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування з метою використання резервів та пошуку 

можливостей розвитку фінансових систем; 

-  вивчення законодавчої та нормативної бази, що використовується 

для управління фінансовою діяльністю;  

- вивчення основ проведення фундаментального та технічного 

аналізу; 

- знайомлення з сучасними фінансовими технологіями у фінансовому, 

банківському та страховому секторах 

-  розробка фінансових-економічних заходів, прийняття та 

обґрунтування професійних рішень. 
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Проходження тренінгу з трейдингу забезпечує отримання 

наступних програмних компетентностей: 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

професійній діяльності або у процесі навчання у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування, 

що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог.  

 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів) 

 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(СК) 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами 

для здійснення професійної та наукової діяльності.  

СК2. Здатність використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій для діагностики і 

моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, 

аналітичного і методичного інструментарію для 

обґрунтування управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової 

компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію.  

СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні 

підходи при розв’язанні складних задач і проблем у 
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сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК7. Здатність до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 

професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для 

проектування інформаційних систем у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

 

Проходження тренінгу з трейдингу забезпечує наступні програні 

результати: 

- ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 

професійної та наукової діяльності. 

- ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та 

аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та 

наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

- ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати 

досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

- ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, 

етичні принципи та загальнолюдські цінності 

- ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та управляти ними. 

- ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання. 

- ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих 

та етичних аспектів. 

- ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні 

діяльності та опрацюванні її результатів. 

- ПР15. Застосовувати сучасні фінансові технології та новітні 

інструменти у сфері фінансів, банківської справи та страхування з 

метою використання резервів та пошуку можливостей розвитку 

фінансових систем. 
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4. Структура освітньої компоненти 

Таблиця 1 

Зміст практичних занять 

№  

з/п 
Найменування заходів 

Кількість 

годин 

1. 
Практичне заняття 1. Фундаментальний аналіз  2 

2. Практичне заняття 2. Технічний аналіз 4 

3. Практичне заняття 3. Фінансові технології 

корпорацій. 

 

2 

4. Практичне заняття 4. Фінансові технології в 

банківській сфері. 
2 

5 Практичне заняття 5. Фінансові технології в 

страховій сфері. 
2 

Всього 12 

 
Програма тренінгу з трейдингу  

 

Змістовий модуль 1. Основи трейдингу 

Розділ 1. Фундаментальний аналіз
*
 

Фундаментальний аналіз на фондовому ринку 

- на  макроекономічному рівні фундаментальний аналіз включає 

розрахунок національних економічних індикаторів для оцінки 

поточного і майбутнього стану економіки в цілому; 

- на галузевому рівні фундаментальний аналіз передбачає 

вивчення сил попиту і пропозиції для даного типа продукту або 

послуги; 

- на корпоративному рівні фундаментальний аналіз включає  

оцінку показників платоспроможності (ліквідності), показників 

фінансової стійкості, показників ділової активності, показників 

рентабельності. 

Фундаментальний аналіз на валютному ринку 

- на макроекономічному рівні фундаментальний аналіз включає 

розрахунок національних економічних індикаторів для оцінки 

поточного і майбутнього стану економіки в цілому; 

                                                 
*
Студенти самостійно обирають об’єкт аналізу та сферу (валютний чи фондовий 

ринок). 
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-  на рівні галузі  фундаментальний аналіз містить вивчення сил 

попиту і пропозиції для даного продукту або послуги; 

-  на корпоративному  рівні фундаментальний аналіз включає 

аналіз фінансових і бухгалтерських звітів, рівня управління, стратегії 

бізнесу і конкуренції. 

До основних макроекономічних показників, які необхідно 

проаналізувати  при проведенні фундаментального аналізу, належать: 

 правові основи інвестиційної діяльності; 

 стан, стабільність, збалансованість, і перспективи зростання 

економіки країни, стан інвестиційного ринку; 

 структурні пропорції розвитку економіки; 

 ступінь розвитку фондового ринку, його капіталізація й правове 

регулювання; 

 поточні темпи інфляції й очікування їх змін; 

 середні ставки відсотків за вкладами у банках, очікувані тенденції їх 

змін; 

 кон'юнктура світових товарних ринків, ринків дорогоцінних металів, 

нерухомості тощо; 

 способи державного регулювання економіки; 

 рівень оподатковування різних видів доходів; 

 розвиненість і надійність інфраструктури ринку; 

 процеси споживання й нагромадження, рівень безробіття, середні 

доходи на душу населення й інші чинники й показники 

Розділ 2. Технічний аналіз
*
. 

2.1 Графічний аналіз на прикладі обраного фінансового активу 

(фігури продовження та зміни тренду); 

2.2. Аналіз обраного фінансового активу на основі середніх; 

2.3.Ааналіз обраного фінансового активу на основі осциляторів. 
 

Змістовий модуль 2.  

Фінансовий інжиніринг 

3. Інноваційні технології в фінансах
**

 

3. 1. Фінансові технології корпорацій. 

3.2. Фінансові технології у банківській сфері. 

3.3. Фінансові технології у страховій сфері. 

                                                 
*
Використовуючи демо-рахунок студенти самостійно підбирають фінансовий 

актив для аналізу  та включають в звіт скріни з екрану.
 
 

**
Студенти самостійно обирають сферу застосування інноваційних технологій. 
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5. Оформлення звіту з трейдингу 

 

Завершальний етап проведення тренінгу з трейдингу – правильне 

та своєчасне оформлення звіту, в якому мають бути відображені 

результати проведеного фундаментального та технічного аналізу, 

висвітлено основні сучасні фінансові технології у фінансовому, 

банківському та страховому секторах.  

Звіт повинен бути підготовлений відповідно до правил складання 

технічної документації у редакторі MS Word через 1,5 інтервалу. Як 

виключення, допускається підготовка звіту в рукописному вигляді.  

Обсяг звіту – 30 - 40 сторінок. Звіт необхідно доповнювати 

таблицями та рисунками. Наприкінці звіту наводиться перелік 

використаних матеріалів і літератури. У вступі обґрунтовується 

актуальність теми дослідження, виділяються мета і завдання 

дослідження, об’єкт, діагностичний інструментарій та інформаційна 

база дослідження. За іншими розділами звіту матеріал повинен бути 

відображений згідно до програми тренінгу. У висновках звіту 

вказуються основні управлінські рішення, що мають бути прийняті  на 

основі проведеного аналізу. Останні повинні спиратись на 

інформацію, викладену у звіті, і мати детальне обґрунтування. 

Складовою частиною звіту є додаток відповідних розрахунків, 

документів, скріни з демо-рахунку, форм фінансової звітності з 

посиланням в тексті звіту на дані додатку. 

 

6. Оцінювання звіту з трейдингу  

 

Звіт з трейдингу оцінюється в інтервалі 0-100 балів (включно). 

Результати проходження тренінгу оцінюються за такими критеріями: 

змістовні та організаційні аспекти роботи, якість захисту роботи (табл.2, 

табл.3).  
Таблиця 2 

Оцінювання звіту з трейдингу (за 100-бальною шкалою) 

Елемент оцінки Критерії 
Кількість 

балів 

1 2 3 

1. Змістовні аспекти звіту 

1.1. Відповідність логічної побудови 

звіту поставленим завданням 

ні – 0 балів 

так – 10 балів 
0-10 
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1.2. Методичний рівень роботи Низький – 0 балів 

Високий – 5 балів 
0-5 

1.3. Аналітичний рівень роботи Низький – 0 балів 

Високий – 10 балів 0-10 

1.4. Рівень розробки запропонованих 

рішень за пунктами плану звіту 

Низький – 0 балів 

Високий – 10 балів 
0-10 

1.5. Ступінь самостійності проведення 

дослідження 

Низький – 0 балів 

Високий – 10 балів 0-10 

1.6. Мова викладу праці (чіткість, 

точність, грамотно тощо) 

Низький – 0 балів 

Високий – 5 балів 
0-5 

Разом за розділом 1: Максимум – 50 балів  

2. Організаційні аспекти роботи 

2.1. Своєчасність виконання окремих 

етапів звіту 

Невчасно – 0 балів 

Вчасно – 5 балів 
0-5 

2.2. Відповідність встановленим 

вимогам та оформлення звіту 

Не відповідає – 0 балів 

Відповідає – 10 балів 0-5 

Разом за розділом 2: Максимум – 10 балів  

3. Якість захисту роботи 

3.1. Уміння стисло, послідовно і чітко 

викласти сутність і результати тренінгу 

ні – 0 балів 

так – 10 балів 0-10 

3.2. Здатність аргументовано захищати 

свої пропозиції, думки, погляди 

ні – 0 балів 

так – 10 балів 0-10 

3.3. Загальний рівень підготовки 

студента 

Низький – 0 балів 

Високий – 10 балів 0-10 

3.4. Якість підготовки ілюстративного 

матеріалу, наявність і знання форм 

звітності 

Низький – 0 балів 

Високий – 10 балів 0-10 

Разом за розділом 3: Максимум – 40 балів  

Всього: Максимум – 100 балів  

 

Таблиця 3 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування Сума 

Зміст  

звіту  

 

Організаційні аспекти  Захист звіту 
до 100 

до 50 до 10 до 40 

 
Кількість балів за критеріями наведена в таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Критерії оцінювання звіту з трейдингу 

Критерії оцінювання 

Кількість 

набраних 

балів 

Студент повністю виконав програму тренінгу, звіт за структурою, 

обсягом і змістом відповідає вимогам програми. Основні положення 

звіту глибоко обґрунтовані, логічні. Висока старанність у виконанні, 

бездоганне зовнішнє оформлення. Захист звіту впевнений і 

аргументований. 

90 ... 100  

Студент повністю виконав програму тренінгу, звіт за структурою, 

обсягом і змістом відповідає вимогам програми. Основні положення 

звіту достатньо обґрунтовані, незначне порушення послідовності. 

Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. 

Захист звіту аргументований, але з деякими неточностями у 

другорядному матеріалі. 

82 … 89  

Студент повністю виконав програму тренінгу, звіт відповідає 

вимогам програми, але має деякі неточності. Основні положення 

звіту обґрунтовані, незначне порушення послідовності. Достатня 

старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. Захист звіту 

аргументований, але з деякими неточностями, які студент сам 

виправляє.  

74 … 81  

Студент повністю виконав програму тренінгу, звіт відповідає 

вимогам програми, але має неточності за структурою і змістом. 

Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 

послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє 

оформлення задовільне. Захист звіту з незначними помилками, які 

студент сам виправляє з допомогою викладача. 

64 … 73  

Студент повністю виконав програму тренінгу, звіт відповідає 

вимогам програми, але має неточності за структурою і змістом. 

Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 

послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє 

оформлення задовільне. Захист звіту зі значними помилками, які 

студент сам виправляє з допомогою викладача.  

60 … 63  

Студент виконав програму тренінгу (більше 50%), звіт відповідає 

вимогам програми але має значні неточності за структурою і змістом. 

Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 

послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє 

оформлення задовільне. Захист звіту з великими помилками і 

прогалинами, які студент не може виправити. 

37 … 59  

Студент частково виконав програму тренінгу (менше 50%) , і 

представив звіт поганого зовнішнього оформлення. Захист звіту з 

великими помилками і прогалинами, які студент не може виправити.  

1 … 36  
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Студент у визначені строки здає звіт з тренігуА. Захист звіту 

здійснюється з обов’язковою присутністю студента після перевірки 

роботи викладачем. 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова література 
1. Банківська безпека : навч. посіб. для студентів ВНЗ, / 

М. Г. Марич, М. П. Федишин, Д. Д. Полагнин ; М-во освіти і науки 
України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Кам’янець-Подільський : 
Аксіома, 2018. 197 с. 

2. Захарченко П. В., Гриценко М. П. Фінансовий аналіз : навч. 
посіб. Бердянськ ; Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2018. 
223 с. 

3. Страхування : підручник : [для студентів екон. спец., аспірантів, 
викладачів ВНЗ, робітників страх. компаній / Колупаєва І. В. та ін.] ; за 
ред. І. В. Колупаєвої ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т. 
Харків : Стильна типографія, 2018. 741 с 

4. Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. 
Київ : Кондор, 2009. 436 с. 

7.2. Допоміжна література 
5. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та 

моделювання економічних ситуацій : навч. посібник / І. В.Алєксєєв, 
А. С.Мороз , Є. М. Романів, І. Б. Хома. Львів : Бескид Біт, 2003. 152 с.  

6. Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності 
комерційних банків : навч. посіб. К. : Знання, 2006. 463с. 

7. Величкін В. О., Тимошенко М. В. Фінансовий інжиніринг : навч. 
посіб. : [для студентів екон. спец. закл. вищої освіти, викладачів, наук. і 
практ. працівників] /; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та 
фінансів. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. 123 с. 

8. Горбач Л.М. Страхова справа : навч. посібник. 2-е вид., виправл. 
Київ : Кондор, 2003. 252 с. 

9. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В Фінансовий аналіз та звітність : 
практикум.  М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. 
Вінниця : ВНТУ, 2017. 142 с. 

10. Журавльова Т. О, Дем’янчук М. А. Страхування : навч. посіб. 
Одеса : Освіта України, 2017. 318 с 

11. Карась П. М.. Приходько В. Н., Пащенко О. В., Гришина Л. О. 
Банківська система : навч. посіб. Херсон : Олді-плюс, 2015. 291 с. 

12. Коваленко В. В. Розвиток FinTech : загрози та перспективи для 
банків України. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 4 (09). 
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С. 127–132. 
13. Ковальчук Н. О., Гаватюк Л. С., Єрмійчук Н. І. 

Фінансовий аналіз : навч. посіб. : [для студентів екон. спец., аспірантів, 
викладачів та працівників фін. служб підприємств] ; М-во освіти і науки 
України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці : Рута, 2019. 
336 с. 

14. Корнівська В. О. Цифровий банкінг: ризики фінансової 
дигіталізації. Проблеми економіки. 2017. № 3. С. 254–261. 

15. Котькалова-Литвин І. В.  Фінансовий інжиніринг як драйвер 
світової фінансової системи.  Ефективна економіка.  2014.  № 5. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_81 

16. Лука К. Торговля на мировых валюных рынках.  / пер с англ, М. : 
Альпина Бизнес Букс, 2005. 716 с. 

17. Мних Є. В., Барабаш Н. С. Фінансовий аналіз : підруч. для 
студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-
екон. ун-т. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 535 с. 

18. Пантєлєєва Н. М. Фінансові інновації в банківській системі: 
теорія, методологія, практика ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. 
Київ : УБС НБУ, 2013. 526 с. 

19. Поченчук Г. М. FinTech у структурі фінансової системи. 
Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 49–55. 

20. Танчак Я. А. Інтернет-трейдинг на українському ринку 
фінансових інвестицій. Економічний простір. 2015.  № 101.  С. 172-182. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_101_18 

21. Цал-Цалко, Ю. С., Мороз Ю. Ю., Суліменко Л. А. Фінансовий 
аналіз : підручник. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во 
аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. ун-т. 
Вид. 5-е, допов. Житомир : Рута, 2012. 608 с.  

 

7.3. Інформаційні джерела 
22. 1. Система інтернет платформа Libertex: URL: 

https://www.fxclub.org/software/libertex/ 
23. 2. Національний банк України: офіційний веб-сайт. URL:  

https://bank.gov.ua/ 
24. 3.Офіційний сайт фондової біржі „ПФТС”. URL: https://pfts.ua/ 
25. 4. Офіційний сайт фондової біржі „Українська біржа”. URL: 

http://www.ux.ua/  
26. 5. Офіційний сайт фондової біржі „Перспектива”. URL: 

http://://fbp.com.ua/  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000079
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efek_2014_5_81
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%AF$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673447
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecpros_2015_101_18
https://pfts.ua/

