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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Цінні папери та фондовий ринок»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
першого рівня вищої освіти «бакалавр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – комплексне вивчення
цінних паперів як фінансових інструментів ринкової економіки та засад
функціонування, діяльності учасників і регулювання фондового ринку.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
- розуміти сутність цінних паперів, їх місце та функції в ринковій
економіці;
- вміти охарактеризувати властивості цінних паперів та здійснювати їх
класифікацію;
- орієнтуватися в інструментах ринку цінних паперів та особливостях
випуску та обігу пайових, боргових, іпотечних і похідних цінних паперів;
- розуміти сутність і функції фондового ринку як складової фінансового
ринку;
- вміти визначати стан та перспективи розвитку національного та
міжнародного ринку цінних паперів;
- набути знання про принципи функціонування, моделі організації та
склад учасників фондового ринку;
- розрізняти первинний та вторинний, організований та неорганізований,
біржовий та позабіржовий та інші ринки в структурі фондового ринку;
- засвоїти зміст і специфіку діяльності учасників фондового ринку –
торговців цінними паперами, фондових бірж, учасників національної
депозитарної системи, інститутів спільного інвестування;
- розуміти сутність регулювання фондового ринку, відмінності між його
державним регулюванням і саморегулюванням.
1.3. Кількість кредитів – денна форма навчання – 4;
заочна (дистанційна) форма навчання – 3.

1.4. Загальна кількість годин – денна форма навчання – 120 год.;
заочна (дистанційна) форма навчання – 90 год.
1.5.

Характеристика навчальної дисципліни
Вибіркова
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
4-ий
4-ий
Семестр
7-ий
7-ий
Лекції
32 год.
4/6 год.
Практичні, семінарські заняття
32 год.
- год.
Самостійна робота
56 год.
80 год.

1.6.

Заплановані результати навчання

Загальні компетентності:
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за
допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати
сучасні економічні явища.
СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та
національних фінансових систем та їх структури.
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні
фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська
система та страхування).
СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері
монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за
професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно
підвищувати свою професійну підготовку
Програмні результати навчання:
ПРН01.
Знати
та
розуміти
економічні
категорії,
закони,
причиннонаслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та
явищами на різних рівнях економічних систем.
ПРН02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової
науки, особливості функціонування фінансових систем.
ПРН03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та
національних фінансових систем та їх структури.
ПРН04.Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч.
бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів
домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.
ПРН05.Володіти методичним інструментарієм діагностики стану
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи,
фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки,
банківська система та страхування).
ПРН07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та
ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
ПРН10.Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну
фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан
фінансових систем.
ПРН12. Використовувати професійну аргументацію для донесення
інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у
фінансовій сфері діяльності.
ПРН13.Володіти загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження фінансових процесів.
ПРН14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для
виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей
поведінки їх суб’єктів.
ПРН16.Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Цінні папери в ринковій економіці
Зміст: Сутність цінних паперів, їх функції та роль у ринковій економіці.
Властивості цінних паперів. Класифікація цінних паперів

Тема 2. Інструменти ринку цінних паперів
Зміст:Характеристика пайових цінних паперів. Сутність акцій, їх випуск
та обіг. Властивості акцій. Класифікація акцій. Права за акціями. Поняття акцій
корпоративного інвестиційного фонду, їх випуск та обіг. Сутність сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю, їх випуск та обіг. Характеристика боргових
цінних паперів. Поняття облігацій, їх випуск та обіг. Класифікація облігацій.
Державні облігації України. Облігації місцевих позик. Облігації підприємств.
Сутність векселя та його функції. Особливості розміщення та обіг векселя.
Основні ознаки векселя. Простий і переказний вексель. Характеристика
реквізитів векселя. Поняття казначейських зобов’язань України, їх випуск та
обіг. Сутність ощадних (депозитних) сертифікатів, їх випуск та обіг.
Відмінності між ощадними та депозитними сертифікатами. Характеристика
іпотечних цінних паперів. Сутність іпотечних облігацій, їх випуск та обіг.
Поняття заставних, їх випуск та обіг. Поняття похідних цінних паперів та
особливості їх випуску та обігу.
Тема 3. Засади функціонування фондового ринку
Зміст: Сутність та роль фондового ринку в ринковій економіці. Функції
фондового ринку. Принципи функціонування та моделі організації фондового
ринку. Поняття і склад учасників фондового ринку.Емітенти, інвестори в цінні
папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку,
об’єднання професійних учасників фондового ринку, саморегулівні організації
професійних учасників фондового ринку.Структура фондового ринку.
Первинний та вторинний, організований та неорганізований, біржовий та
позабіржовий, традиційний та комп'ютеризований, касовий та строковий ринки,
грошовий ринок і ринок капіталів; «бичачий» та «ведмежий» ринки.
Тема 4. Діяльність учасників фондового ринку
Зміст: Діяльність торговців цінними паперами. Брокерська діяльність.
Дилерська діяльність. Андерайтинг. Діяльність з управління цінними паперами.
Зобов'язання торговців
при виконанні операцій з цінними паперами.
Обмеження в діяльності торговців цінними паперами. Діяльність фондових
бірж з організації торгівлі на фондовому ринку. Основні засади функціонування
фондової біржі. Функції фондової біржі. Правила фондової біржі. Організація
та проведення біржових торгів. Лістинг та делістингцінних паперів на фондовій
біржі. Порядок визначення біржового курсу цінного папера. Діяльність
учасників депозитарної системи України. Основні моделі депозитарних систем
у світі. Сутність і учасники депозитарної системи України. Види депозитарної
діяльності.Система депозитарного обліку цінних паперів. Рахунки у цінних
паперах. Депозитарний облік цінних паперів. Центральний депозитарій.
Національний банк України як учасник депозитарної системи України.
Депозитарні установи. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на
фінансових ринках. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.
Депозитарна діяльність Національного банку України. Депозитарна діяльність

депозитарної установи. Проведення розрахунків за правочинами щодо цінних
паперів.Взаємодія учасників депозитарної системи України щодо емісії цінних
паперів. Складення реєстру власників іменних цінних паперів. Діяльність із
спільного інвестування. Класифікація інститутів спільного інвестування.
Корпоративний інвестиційний фонд. Пайовий інвестиційний фонд. Склад і
структура активів інституту спільного інвестування. Цінні папери інституту
спільного інвестування. Порядок розміщення цінних паперів інституту
спільного інвестування. Визначення вартості цінного папера інституту
спільного інвестування. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів
інституту спільного інвестування. Обіг цінних паперів інституту спільного
інвестування. Компанія з управління активами.
Тема 5. Регулювання фондового ринку
Зміст: Сутність регулювання фондового ринку, його напрямки і моделі.
Сутність державного регулювання ринку цінних паперів та його цілі. Форми
державного регулювання ринку цінних паперів. Основні завдання і діяльність
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Права Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок застосування
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку фінансових
санкцій до юридичних осіб. Сутність саморегулювання фондового ринку.
Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку та її
повноваження. Вимоги до саморегулівної організації професійних учасників
фондового ринку. Права саморегулівної організації професійних учасників
фондового ринкуу процесі здійснення своєї діяльності. Зобов'язання
саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку та її органів
управління.
3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви розділів і
тем
Тема 1. Цінні
папери в
ринковій
економіці
Тема 2.
Інструменти
ринку цінних
паперів
Тема 3. Засади
функціонування
фондового ринку

Денна форма
Заочна форма
у тому числі
у тому числі
Усього
Усього
л п лаб інд ср
л п лаб інд ср
Розділ 1. Ринок цінних паперів
20

4

4

-

-

12

18

2

-

-

-

16

20

8

8

-

-

4

16

-

-

-

-

16

4

4

-

-

12

18

2

-

-

-

20

16

Разом за розділом
60
16 16
28
52
4 - 48
1
Розділ 2. Діяльність учасників фондового ринку та його регулювання
Тема 4.
Діяльність
30
12 12 6
20
4 - 16
учасників
фондового ринку
Тема 5.
Регулювання
30
4 4
22
18
2 - 16
фондового ринку
Разом за розділом
2
Усього годин

60

16 16

120

32 32

-

-

-

-

28

38

6

-

-

-

32

56

90

10

-

-

-

80

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Назва теми

Кількість
годин
Сутність цінних паперів
2
Властивості та класифікація цінних паперів
2
Оцінка ринкової ціни та дохідності акцій
4
Оцінка ринкової ціни та дохідності
4
облігацій
Оцінка ринкової ціни та дохідності векселів
2
Загальна характеристика ринку цінних
2
паперів
Статистика ринку цінних паперів України
2
Оцінка акцій, що обертаються на
2
фондовому ринку
Торговці цінними паперами
2
Фондові біржі
2
Депозитарна система України
2
Регулювання фондового ринку
2
Пруденційні нормативи професійної
2
діяльності на фондовому ринку
Контрольна робота
2
Разом
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5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин
4

2

Сутність ощадних (депозитних) сертифікатів, їх випуск
та обіг.
Характеристика іпотечних цінних паперів

3

Поняття заставних, їх випуск та обіг

4

4

Принципи функціонування та моделі організації
фондового ринку

8

5

Основні моделі депозитарних систем у світі

1

8

6
6
7
8
9

Національний банк України як учасник депозитарної
системи України
Складення реєстру власників іменних цінних паперів
Визначення вартості цінного папера інституту спільного
інвестування
Обіг цінних паперів інституту спільного інвестування

4
6
8

4
10

Права Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку
РАЗОМ

4

56

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – є обов’язковою
частиною самостійної роботи студента і полягає в проведенні науководослідної роботи за обраним напрямком.
Індивідуальне науково-дослідне завдання – це самостійна наукова робота
студента, метою написання якої є поглиблення та узагальнення знань,
отриманих студентом за час навчання, їх застосування до комплексного
вирішення конкретної професійної задачі, формування уміння самостійно
працювати навчальною та науковою літературою, обробляти статистичні дані,
користуватися комп’ютерною технікою.
Студенти обирають напрям дослідження за власним бажанням, але за
погодженням із викладачем.
Індивідуальне завдання з дисципліни – це контрольна робота, яка містить
наступні види завдань:
1) стисла відповідь на 3 теоретичні питання;
2)

практичне завдання 1;

3)

практичне завдання 2.
Тематика теоретичних запитань ІНДЗ:

1. Сутність цінних паперів та їх функції.
2. Властивості цінних паперів.
3. Класифікація цінних паперів.
4. Поняття акцій, їх властивості та роль в сучасній економіці.
5. Класифікація акцій.
6. Права за акціями.
7. Акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати.
8. Поняття сертифікату фонду операцій з нерухомістю. Створення і
функціонування фонду операцій з нерухомістю.
9. Поняття облігацій, особливості їх розміщення та обігу.
10. Класифікація облігацій.
11. Поняття облігацій внутрішніх державних позик України, їх роль у
державних фінансах і цілі випуску.
12. Відмінності облігацій внутрішніх державних позик України від облігації
підприємств.
13. Поняття цільових облігацій внутрішніх державних позик України
та облігації зовнішніх державних позик України.
14. Облігації місцевих позик.
15. Поняття облігацій підприємств, особливості їх емісії та розміщення.
16. Основні переваги та ризики емісії облігацій підприємств.
17. Основні відмінності між облігаціями підприємств та акціями.
18. Класифікація облігацій підприємств.
19. Поняття векселя та його функції.
20. Особливості розміщення та обігу векселя.

21. Основні ознаки векселя.
22. Загальні властивості векселя.
23. Специфічні властивості векселя.
24. Простий вексель.
25. Переказний вексель (тратта).
26. Характеристика реквізитів векселя.
27. Казначейські зобов’язання України.
28. Ощадні (депозитні) сертифікати.
29. Поняття іпотечних облігацій. Звичайні та структуровані іпотечні облігації.
30. Іпотечні облігації: порядок формування іпотечного покриття та операції з
ним.
31. Особливості управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних
облігацій.
32. Особливості управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних
облігацій.
33. Заставна.
34. Опціонний сертифікат.
35. Сутність фондового ринку та його роль в сучасній економіці.
36. Функції фондового ринку.
37. Принципи функціонування фондового ринку.
38. Моделі організації фондового ринку.
39. Поняття і склад учасників фондового ринку.
40. Структура фондового ринку.
41. Поняття брокерської і дилерської діяльності торговців цінними паперами.
42. Діяльність торговців цінними паперами: андерайтинг та діяльність з
управління цінними паперами.

43. Зобов'язання торговців цінними паперами при виконанні операцій.
44. Обмеження в діяльності торговців цінними паперами.
45. Сутність діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку. Порядок
створення фондової біржі та її члени.
46. Основні засади функціонування фондової біржі.
47. Функції фондової біржі.
48. Правила фондової біржі.
49. Сутність депозитарної діяльності. Поняття депозитарної системи України
та склад її учасників.
50. Система депозитарного обліку цінних паперів.
51. Центральний депозитарій та його діяльність.
52. Національний банк України як учасник депозитарної системи України.
53. Депозитарні установи та їх діяльність.
54. Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.
55. Складення реєстру власників іменних цінних паперів.
56. Сутність діяльності із спільного інвестування. Види інститутів спільного
інвестування, їх активи та учасники.
57. Інститут спільного інвестування відкритого, інтервального та закритого
типу.
58. Строковий і безстроковий інститут спільного інвестування.
59. Вимоги до диверсифікованого інститут спільного інвестування.
60. Корпоративний інвестиційний фонд.
61. Пайовий інвестиційний фонд.
62. Цінні папери інституту спільного інвестування.
63. Компанія з управління активами.
64. Поняття регулювання фондового ринку та його моделі.

65. Сутність державного регулювання ринку цінних паперів та його об'єктивна
необхідність і моделі.
66. Поняття саморегулювання фондового ринку.
67. Цілі та форми державного регулювання ринку цінних паперів.
68. Основні завдання Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
69. Діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
відповідно до покладених на неї завдань.
70. Права Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
71. Застосування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
фінансових санкцій до юридичних осіб.
72. Поняття саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку
та її основні повноваження.
73. Права саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку у
процесі здійснення своєї діяльності.
74. Зобов'язання саморегулівної організації професійних учасників фондового
ринку та її органів управління.

7. Методи навчання
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вхідний контроль
опитування
лекції
практичні заняття
ситуаційні завдання
розрахунково-аналітичні завдання
дискусії
тестування
індивідуальне науково-дослідне завдання
групові та індивідуальні консультації
текстові повідомлення
самостійна робота студентів
залік

8. Методи контролю
Оцінювання знань здобувачів з дисципліни включає всі види занять,
передбачених навчальним планом. Під час вивчення дисципліни
застосовуються такі методи оцінювання знань:
• поточний контроль здійснюється на практичних заняттях під час усної
співбесіди зі здобувачами за результатами виконання домашніх завдань,
перевірки розв’язання типових і нетипових задач на використання знань в
практичних ситуаціях;
• проміжний контроль проводиться за допомогою проведення тестового
контролю, виконання й захисту індивідуального науково-дослідного
контрольного завдання, захисту та презентації результатів дослідження;
• підсумковий контроль передбачає проведення заліку з усього курсу.
Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення
практичних, і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до
виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є:
− активність та результативність роботи студента протягом семестру над
вивченням програмного матеріалу дисципліни;
− відвідування занять;
− складання проміжного контролю за розділами.
Критеріїоцінюванняконтрольноїроботи (ІНДЗ):
1) стисла відповідь на 3 теоретичні питання (3 бали за кожне питання, разом
9 балів);
2)

практичне завдання 1 (11 балів);

3)

практичне завдання 2 (10 балів).

Підсумковий семестровий контроль при проведенні залікової роботи
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальнізавдання Заліко
Сума
ва
Розділи 1-2
Разом за
Контрольна Разом

розділами
1-2
Т1
4

Т2 Т3 Т4 Т5
Т1-Т5
12
8
3
3
30
Т1, Т2 ... Т5 – теми розділів.

робота(індив
ідуальнезавд
ання)
К1
30

робота

60

40

9. Схема нарахування балів

Підсумковий контрольза курсомздійснюєтьсяу формі заліку.
Шкала оцінювання
Сума балів за всівиди
навчальноїдіяльності
протягом семестру
90 – 100
70– 89
50– 69
1 – 49

Оцінка за національною шкалою
зараховано
не зараховано

10. Рекомендована література

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Основна література
Ваніна Н. М., Грищенко О. В. Ринок цінних паперів. Практикум:
навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2014. 144 с.
Дегтярьова Н.В., Леонов Д.А., Січевлюк В.А. та ін.Фондовий ринок
в Україні: Навчальний посібник/ за заг. ред. Леонова Д.А. К.:
УІРФР, 2015. 600 с.
Корпоративне управління і фондовий ринок: Підручник / За ред.
ден., проф І.В. Сало. Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. 334
с.
Кравченко Ю. Я. Рынокценныхбумаг: учебноепособие для вузов. К.:
КНТ: Дакор, 2006. 711 с.
Муравйов, К. В., Субочев О. В., Токар В.В. Правове регулювання
ринку цінних паперів.: навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури»,
2012. 272 с.
Поважний О. С., Орлова Н. С., Свечкіна А. Л. Цінні папери і
фондовий ринок : навч. посіб. 2-ге вид., виправл. і допов. Львів:
Магнолія 2006, 2012. 360 с.
Фондовий ринок України: державне регулювання (запитання та
відповіді): навчальний посібник/ Під загальною редакцією: М.І.

100

Звєрякова, В.К. Кублікова, Д. М. Тевелєва. Одеса, Одеський
національний економічний університет, 2014. 486 с.
8. Фондовий ринок України: державне регулювання (запитання та
відповіді): навчальний посібник/ М.І. Звєряков, В.К. Кубліков, Д. М.
Тевелєв. Одеса, Одеський національний економічний університет,
2014. 486 с.
9. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. Кн. 1/ В. Д. Базилевич, В. М.
Шелудько, В. В. Вірченко та ін.; за ред. В. Д. Базилевича; КНУ ім.
Т. Шевченка.К.: Знання, 2015. 621 с.
10.Цінні папери: підручник / В. Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н. В.
Ковтун та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. К.: Знання, 2011. 1094 с.
11.Яворська О. С. Правове регулювання обігу цінних паперів: навч.
посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 336 с.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Допоміжна література
Благун І. В., Буртняк І. В. Моделювання процесів розвитку
фондового ринку: монографія. Прикарпат. нац. ун-т. ім.. В.
Стефаника. Івано-Франківськ: Віктор Дяків, 2011. 155 с.
Загорський В. С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його
ризиками: монографія. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. 192 с.
Калач Г. М. Фондовий ринок України: тенденції та суперечності
розвитку: монографія. Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2012. 312 с.
Мацук З. А. Фінансові послуги на ринку цінних паперів України:
теорія та практика: монографія. Київ: КНЕУ, 2018. 367 с.
Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в
Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави: монографія.
Житомр: ЖДТУ, 2008, 432 с.
Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції
розвитку: монографія / за заг. ред. І. О. Лютого. К.: Центр учбової
літератури, 2008. 432 с.

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше
методичне забезпечення
1. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон
України № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (із змінами). URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.
2. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України № 3480-ІV від
23.02.2006 р.
(із
змінами).
URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
3. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг: Закон України від № 2664-III 12.07.2001 р. (із змінами).
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
4. Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від 17.09.2008
р. (із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17

5. Про депозитарну систему України: Закон України № 5178-VI від
06.07.2012
р.
(із
змінами).
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17
6. Про інститути спільного інвестування: Закон України № 5080-VI від
05.07.2012
р.
(із
змінами).
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17
7. Про обіг векселів в Україні: Закон України № 2374-ІІI від
05.04.2001
р.
(із
змінами).
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14
8. Про іпотечні облігації: Закон України № 3273-ІV від 22.12.2005 р.
(із змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3273-15
9. Про іпотеку: Закон України № 898-ІV від 05.06.2003 р. (із змінами).
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-15
10.Про Національний банк України: Закон України № 8679-ХІV від
20.05.1999
р.
(із
змінами).
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14
11.Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2939-VІ від
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