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У жовтні 2017 року побачив світ на-
вчальний посібник «Фондовий ринок: 
практикум», що є логічним завершен-
ням створення низки підручників та 
практикумів, в яких фундаментально 
представлені  питання розміщення та 
обігу цінних паперів та розвитку фон-
дового ринку. Завдяки наполегливій 
систематичній праці когорти вчених 
та викладачів економічного факульте-
ту Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка ми маємо 
зараз сучасні підручники із цінних 
паперів – «Цінні папери» (2011 р.), 
«Цінні папери: практикум» (2013 р.) 
та фондового ринку – «Фондовий ри-
нок. Книга 1» (2015 р.), «Фондовий 
ринок. Книга 2» (2016 р.), «Фондовий 
ринок: Практикум».

Сучасний інвестиційний простір 
є глобальною складною багаторівне-
вою системою економічних відносин. 
Фондовий ринок при цьому виступає 
найбільш масштабним та динамічним 
сегментом цього простору. Його дина-
мічний характер обумовлюється пер-
манентним урізноманітненням інвес-
тиційних інструментів та механізмів. 
Стрімкий розвиток інформаційних 
технологій породжує нові реалії його 
функціонування. Все це говорить про 
те, що підготовка професійних фахів-
ців в сфері фондового ринку має бути  
з одного боку системною, спиратися 
на фундаментальні теоретичні основи, 
а з іншого боку постійно оновлюва-
тися, включати нові підходи. Обіг 
цінних паперів та функціонування 

фондових ринків інтегрує в собі ба-
гато теоретичних та практичних ас-
пектів з різних галузей економічних 
знань, що мають бути відображені в 
навчальних процесах за даними на-
прямками. На мій погляд, саме цей 
аспект в повному обсязі досягнутий 
в рецензованому циклі підручників. 
Поєднання зусиль науковців в га-
лузі економічної теорії, інвестицій, 
фінансів, економіко-математичного 
моделювання, бухгалтерського облі-
ку та ризик-менеджменту обумовило 
синергетичний ефект системного, 
міждисциплінарного  представлення 
знань в даних підручниках. Саме цей 
аспект я би відзначив найважливі-
шим при розгляді даних підручни-
ків. Читач, який користуватиметься 
ними отримає комплексне, системне 
розуміння багатьох економічних про-
цесів та розвиватиме цілісне бачення 
фондового ринку. 

Іншим важливим аспектом рецен-
зованого циклу підручників висту-
пає дуже вдале поєднання викладу 
теоретико-методологічних положень 
функціонування світових фондових 
ринків із специфічними особливостя-
ми розвитку фондового ринку в Укра-
їні. Проблематика такого поєднання 
є ключовою для якісного навчання 
фахівців в Україні та має дві компо-
ненти. Перша компонента обумовлю-
ється тим, що світові фондові ринки 
формувалися декілька сторічь в  кла-
сичному еволюційному контексті. В 
Україні формування в кінці 90-х років 
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ХХ століття ринку цінних паперів 
визначалося в першу чергу проце-
сами приватизації (роздержавлення 
власності) та фінансування дефіциту 
бюджету. Така специфіка не дозво-
ляла повною мірою запроваджувати 
кращий світовий досвід функціону-
вання фондових ринків. Зокрема, такі 
питання як переплив фінансових ре-
сурсів в найбільш привабливі стосовно 
співвідношення «ризик-доходність» 
сектора, формування транспарентної 
ринкової оцінки компаній, ціноутво-
рення та багато інших «класичних» 
факторів розвитку ринку відійшли 
на другий план. Друга компонента, 
пов’язана безпосередньо з педаго-
гічним аспектом, полягає в тому що 
навчання в Україні за класичними 
західними підручниками з питань 
фондового ринку часто стикається з 
проблемою зазначеної невідповідності 
теорії та вітчизняної практики його 
становлення та розвитку. Це може 
призводити у студентів до певного від-
чуття «засвоєння абстрактних знань». 
Дійсно, багато теоретичних положень 
та принципів на українському фондо-
вому ринку не працюють, класичні 
підходи та методи часто не можуть 
бути застосовані. В рецензованих 
підручниках дана проблема вирішена 
в обох напрямках. В теоретичному 
аспекті представлені сучасні положен-
ня, що характеризують функціону-
вання міжнародних фондових ринків 
та, одночасно, відображена специфіка 
розвитку українського фондового рин-
ку. Такий підхід органічного поєднан-
ня знань у світовому та українському 
контекстах є дуже сильною стороною 
зазначених підручників.

Важливою, надзвичайно цікавою 
особливістю рецензованих підруч-
ників є формат подання матеріалів. 
Кожний підручник – «Цінні папери» 
та «Фондовий ринок» представлений у 
формі як теоретичного матеріалу, так 
і, окремими книгами, у формі практи-
куму. Такий підхід, на мою думку, є 
дуже ефективним з педагогічної точки 
зору. Осмислення теоретичного ма-
теріалу, особливо в таких насичених 
теоретичними здобутками сферах як 
обіг цінних паперів та фондові ринки, 

є не простим. Багато положень вима-
гають глибинного обмірковування, 
прослідковування причино-наслідко-
вих взаємозв’язків, ілюстрації на при-
кладах. Тому підготовка практикуму, 
який органічно пов'язаний з теоретич-
ним матеріалом та розкриває його з 
різних сторін є дуже ефективним під-
ходом. Практикуми за змістом струк-
туровані повністю у відповідності до 
подання теоретичного матеріалу. На 
початку кожного розділу практикуму 
наводяться теоретичні положення та 
основні категорії. Також використано 
принцип поступового нарощування 
складності розв’язуваних задач. Спо-
чатку пропонуються тести, основною 
метою яких є перевірка рівня засво-
єння теоретичного матеріалу. Далі  
представлені більш складні завдання 
на встановлення відповідності та ви-
значення правильності тверджень. 
Після чого представлені завдання з 
елементами науково-дослідного ха-
рактеру. Актуальність пропонування 
задач такого типу полягає в тому, що 
розв’язання багатьох задач може бути 
представлено декількома підходами 
тому вибір рішення потребує обґрун-
тування, що виступає важливою скла-
довою оцінки рівня професіоналізму.  

Підручники «Цінні папери» та 
«Фондовий ринок» є беззаперечно 
унікальним здобутком вітчизняної 
освіти в сфері фондових ринків. Ма-
теріал викладений логічно, грамотно 
і зрозуміло. Безперечно комплекс 
підручників та практикумів можна 
рекомендувати для застосування не 
тільки в педагогічній але й практич-
ній діяльності. Ці підручники стануть 
в нагоді студентам, аспірантам, ви-
кладачам, спеціалістам-практикам, 
державним працівникам, фахівцям 
інвестиційного профілю, усім, кого 
цікавить сфера фондового ринку.

Ректор Українського інституту 
розвитку фондового ринку, 

професор Д.А.Леонов

РЦПУ


