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Інтернет -трейдингу за основним и економіч ними елемента ми. Запропон ований алгоритм проведен ня 

торгів цінними паперами через систему Інтернет -трейдингу. Окреслен і основні переваги та недоліки 

інтернет – трейдинг у  в сучасних умовах господар ювання. Проаналі зовано стан та перспект иви 
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Постановка проблеми.© За динамічн их умов 

сьогоден ня у зв’язку з активним розвитко м 

всесвітн ьої мережі Інтернет з’явилася термінов а 

необхідн ість створенн я інформац ійного ресурсу, 

направле ного на вирішенн я проблем у 

застосув анні інформац ійних технолог ій в бізнесі. 

Етап, при якому ми увійшли у нове тисячолі ття, 

характер изується переходо м від індустрі альної 

до інформац ійної ери, завдяки чому розвиток 

Інтернет -технологій прийняв стрімкий і 

всепогли наючий характер. Відтак і придбанн я 

цінних паперів визналос я в усьому світі 

найкращи м способом вкладенн я вільного 

капіталу та стало доступни м всім бажаючим без 

виключен ня. Попит на інтеракт ивну торгівлю 

акціями, опціонам и, ф'ючерсами продовжу є 

зростати з кожним днем. Все більше банків і 

брокерсь ких компаній освоюють новий 

перспект ивний напрямок інноваці йної діяльнос ті 

– інвестиц ійний трейдинг. 

Аналіз останніх дослідже нь і публікац ій. 

Розвиток торгівлі цінними паперами, особливо в 

напрямку розвитку електрон ної комерції, 

обговорю ються вченими-економіс тами на різних 

наукових рівнях протягом достатнь о тривалог о 

часу.  

Деякі інформац ійні аспекти активнос ті 

фондовог о ринку, зокрема в частині 

впровадж ення інноваці йних технолог ій, 

особливо стей функціон ування та напрямів 

розвитку інвестиц ійного трейдинг у, активно 

досліджу ються вітчизня ною та зарубіжн ою 

науковою спільнот ою. Специфік у онлайн-
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торгівлі цінними паперами в розрізі актуальн их 

шляхів розвитку систем інтернет -трейдингу, 

продовжу ють вивчати у своїх наукових працях 

Г.Х. Бейкер, Х. Кіймаз, Б. Вебер Д. Гладун, 

М. Гринь, І. Дмитрюк та ін.  

Однак, вивчаючи процеси впровадж ення 

Інтернет -трейдингу в Україні, науковці 

приділяю ть недостатнь ої уваги особливо стям 

використ ання даної послуги на вітчизня ному 

фондовом у ринку в умовах конкурен ції 

державни х фондових бірж. 

Формулювання цілей статті. На основі 

сформова ної проблема тики пропонує мо 

розгляну ти стан і основні конкурен тні переваги 

механізм ів торгівлі через інтернет та визначит и 

перспект иви їх подальшо го розвитку на 

фінансов ому ринку України; вважаємо 

необхідн им розкрити сутність, висвітли ти 

переваги / недоліки та довести доцільні сть 

використ ання інвестор ами, насампер ед 

фізичним и особами, нової технолог ії торгівлі 

цінними паперами – Інтернет -трейдингу. 

Опис основного матеріалу дослідже ння. 

Інтернет  -трейдинг (internet trading) – це 

можливіс ть здійснюв ати угоди за усіма класами 

активів та валют через інтернет. В останні 

десятилі ття такий спосіб торгівлі отримав дуже 

широке розповсю дження. Інноваці йне 

направле ння виникло завдяки “Українській 

біржі” достатнь о нещодавн о, оскільки з 

розвитко м технолог ій та проникне ння інтернет у 

практичн о в усі сфери життя людей доступ до 

торгів на біржі став цілком реальним для 

кожного. Динамічн ий розвиток сьогоден ня 

продовжу є диктуват и все нові і нові можливос ті 

інтелект уальних технолог ій - Інтернет -

трейдингу, як способу вкладенн я і примноже ння 

свого капіталу, оскільки вже на даному етапі 

розвитку нашої країни саме ця послуга стала 

кращою альтерна тивою банківсь ким внескам, 

купівлі нерухомо сті для збережен ня і 

примноже ння особисто го капіталу [1]. 
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Трейдинг в мережі приваблю є потенцій ного 

інвестор а, насампер ед зовнішнь ою простото ю 

здійснен ня угод і низькими тарифами на послуги 

онлайн-брокерів. При цьому, так само, як і в 

реальнос ті, інвестор може скориста тися 

повнофун кціональним сервісом, цілком 

покладаю чись на кваліфік овані консульт ації 

брокера, або дисконтн ими сервісом, коли вся 

відповід альність за прийнятт я торговог о рішення 

переклад ається на плечі інвестор а. Трейдер 

отримує доступ до біржі за допомого ю 

спеціаль ної торгової програми і може в режимі 

реальног о часу відслідк овувати ринкову 

ситуацію і приймати обґрунто вані інвестиц ійні 

рішення. Торгову програму трейдера м надає он-

лайн брокер який забезпеч ує технічну та 

аналітич ну підтримк у своїм клієнтам. 

Інтернет-трейдинг – це реальний спосіб 

приватни м інвестор ам і трейдера м нарощува ти 

свій капітал на торгівлі акціями, нарівні з 

професій ними учасника ми ринку цінних паперів. 

Інтернет -трейдинг надає можливіс ть самостій но 

купувати і продават и акції українсь ких 

підприєм ств з будь-якої точки земної кулі при 

наявност і комп‘ютера та Інтернет у, 

використ овуючи при цьому прямий доступ до 

фондової біржі [2]. 

Інтернет-трейдинг зацікави ть таку категорі ю 

інвестор ів, яка дбає про фінансов у стабільн ість 

та збільшен ня свого капіталу; не прагне залежати 

від певного місця й часу; готова постійно 

вчитися, застосов увати нові інструме нти при 

торгівлі на біржі; є фінансов о грамотно ю, 

амбіційн ою.  

Дослідження категорі альних аспектів, 

дозволил о системат изувати та представ ити до 

розгляду класифік ацію основних економіч них 

елементі в Інтернет – трейдинг у (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Класифік ація інтернет -трейдингу за основним и економіч ними елемента ми* 

* Систематизовано авторами на основі джерел [2], [3], [4] 
 

Потрібно розуміти, що напряму співпрац я з 

біржою ускладне на, а відтак доводить ся 

укладати договір з компаніє ю-брокером. Біржа 

просто не може співпрац ювати зі всіма охочими. 

Робота здійснює ться виключно з професій ними 

учасника ми фондовог о ринку, які, у свою чергу, 

виконуют ь заявки кінцевих інвестор ів, а відтак і 

успішніс ть використ ання Інтернет -трейдингу 

цінних паперів приватни ми інвестор ами 

залежить від якості наданих послуг і кількост і 

додатков их сервісів, що надаютьс я брокером.  

Представимо до розгляду основопо ложні 

етапи, алгоритм виконанн я яких передбач ає 

проведен ня торгів цінними паперами через 

систему Інтернет -трейдингу (див. рис. 2). 

Процедур а торгів цінними паперами через 

мережу Інтернет є не досить складною як для 

інституц ійних так і для індивіду альних 

інвестор ів. Здійснюв ати он-лайн торгівлю 

цінними паперами у нашій країні надають 

можливіс ть два торгівел ьних майданчи ках – 

ВАТ «Українська біржа» і ВАТ «ПФТС» завдяки 

чому для націонал ьного інвестор а інвестув ання 

на ринку цінних паперів стало значно 

простіши м, доступні шим та дешевшим. Усі 

привілеї, якими раніше могли користув атися 

лише професій ні учасники або дуже великі 

 Приватний трейдер постійно відслідк овує динаміку вартості акцій, 

проводит ь аналіз ринку і здійснює відповід ні операції на ньому.  

 Основним доходом є прибуток, отримани й від купівлі / продажу 

цінних паперів.  

 Перевагою цього виду діяльнос ті є свобода дій і вільний графік, 

оскільки трейдер самостій но приймає інвестиц ійні рішення і, відповід но, 

одноосіб но несе відповід альність за них. 

 Надає можливіс ть працюват и на основній роботі і паралель но 

стежити за фондовим ринком. 

 Дозволяє грати на біржі, отримуюч и додатков ий дохід на різниці 

курсів акцій. 

 Відсутність часу та бажання постійно слідкува ти за ринком 

спонукає інвестор а до розумінн я можливос тей і вигод, які надає процес 

інвестув ання в акції, з переважн о річним періодом. 

  Дозволяє примножу вати свій капітал за допомого ю 

накопичу вального інвестув ання. 

Класифікація Інтернет -трейдингу за основним и економіч ними елемента ми 
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Інтернет-трейдинг 

як додатков ий 

заробіток 
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як спосіб 

інвестування 
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інвестор и, стали доступни ми кожному інвестор у, який цього забажає.  

Рис. 2. Алгоритм проведен ня торгів цінними паперами через систему Інтернет-трейдингу* 
* Розроблено авторами  

Переваги Інтернет -трейдингу для приватни х 

інвестор ів достатнь о зрозуміл і, оскільки 

спрощуєт ься і прискорю ється процес обороту 

укладенн я договорі в, зростає майже до 

безмежно сті кількіст ь операцій, яку інвестор 

може здійснит и за день.  

З огляду на окреслен і вище аспекти, на 

рисунку 3 пропонує мо більш детально 

ознайоми тися з основним и перевага ми та 

недоліка ми Інтернет -трейдингу за сучасних умов 

господар ювання. 

 

 
Рис. 3. Переваги та недоліки інтернет – трейдинг у в сучасних умовах господар ювання* 

* Систематизовано авторами на основі джерел [3], [4]

 

 

 

 

 

 

Переваги та недоліки інтернет – трейдинг у  

в сучасних умовах господар ювання 

 

Переваги інтернет -трейдингу Недоліки інтернет -трейдингу 

- прийнятна вартість операцій купівлі-продажу;  

- висока тарифна конкурен тоспроможність;  

- доступність;  

- висока швидкіст ь проведен ня операцій; 

- низький рівень затрат; 

- висока ліквідні сть; 

- прозорість операцій і низькі спреди (різниця між 

найкращи ми цінами купівлі та продажу в один і 

той же момент часу на який-небудь актив (акції, 

ф‘ючерси, опціони); 

- швидке відкритт я рахунку при мінімаль ному 

стартово му капіталі. 

- інституційні ризики; 

- відносно слабка захищені сть від 

технічни х збоїв та атак хакерів; 

-  практичн а не регламен тованість 

на даний час українсь кою 

законода вчою базою 

використ ання електрон них 

документ ів. 

Перший етап 

 

Брокери виставля ють на біржі отримані від клієнтів котирува ння  

Клієнти – фізичні особи надсилаю ть брокерам заявки на купівлю / продаж цінних 

паперів, що передбач ає виконанн я наступни х кроків: 

1.Надання оригінал у паспорта і довідки про привласн ення ідентифі каційного коду. 

2. Укладаєт ься договір на брокерсь ке обслугов ування і відкрива ється рахунок в 

цінних паперах у зберігач а. 

3. Здійснює ться переказ грошей на відкрити й рахунок в розмірі мінімаль ної суми, 

яка необхідн а для початку торгівлі. 

4. Оформляє ться електрон ний цифровий підпис, який забезпеч ує інвестор у 

конфіден ційність та безпеку транзакц ій. 

5. Встановл юється робоче місце (програмне забезпеч ення). 

6. Починаєт ься безпосер еднє здійснен ня операції, отримуюч и при цьому 

інформац ію про хід торгів та стан рахунку. 

При співпада нні котирува нь на купівлю / продаж цінних паперів одного емітента 

біржа фіксує угоду та направля є дані депозита рію  

Другий етап 

 

Депозитарій здійснює розрахун ки по угоді (гроші, що призначе ні для проведен ня 

торгів, завчасно задепоно вані депозита рієм на рахунку в банку, а цінні папери – на 

рахунку в зберігач а в депозита рії).  

Брокери отримуют ь гроші та цінні папери в результа ті проведен ня угоди  

Брокери зарахову ють своїм клієнтам гроші та цінні папери, отримані в результа ті 

проведен ня угоди купівлі-продажу цінних паперів  

 

Алгоритм проведен ня торгів цінними паперами через систему Інтернет -трейдингу 

Третій етап 
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Можна дійти висновку, що напрямок 

Інтернет-трейдингу являється складною 

системою, що складається з низки сильних та 

слабких сторін. 

Позитивними моментами слід назвати 

однакові умови торгів для усіх учасників ринку: 

ніхто не має жодних переваг у доступі до 

торговельної інформації або умов здійснення 

операцій. Не менш важливу роль відіграє 

зручність взаєморозрахунків та можливість 

здійснення контролю за своїми торговими 

позиціями, рухом грошових коштів. 

Безперервний потік інформації в режимі 

реального часу, поточних котирувань і новин від 

провідних спеціалізованих інформаційних 

агентств, зокрема можливість застосування 

різних торгових стратегій та використання 

систем автоматичної торгівлі, характеризують 

сучасну систему Інтернет-трейдингу як 

високоефективну. 

Представлені недоліки надали змогу більш 

детально дослідити слабкі сторони інноваційного 

напрямку, серед яких основну роль відіграють 

високі ризики втрати капіталу при торгівлі на 

біржах або форекс ринку; регулярна необхідність 

присутності за комп’ютером та ін. 

Відтак трейдинг — дуже складна, 

психологічно важка робота, оскільки на ринку 

трапляються не тільки успішні угоди, а й 

серйозні грошові втрати. Тому саме дисципліна, 

психологічна стійкість, самовладання і контроль 

відіграють найважливішу роль у процесі 

здійснення інтернет - операцій. 

Висновки і перспект иви подальши х 

дослідже нь. Впровадж ення інтернет -торгівлі 

вже призвело до змін у структур і біржовог о обігу 

в усьому світі. Відтепер торгівля на біржі стала 

настільк и дешевою, швидкою і повсякча с 

доступно ю, що мільйони людей легко та швидко 

засвоїли нові технолог ії. 

З появою нових популярн их електрон них 

торговел ьних майданчи ків інституц ійні 

інвестор и почали перемика ти свою увагу на 

повністю електрон ні торговел ьні системи, відомі 

як алгоритм ічні торговел ьні системи. Залежно 

від кількісн их моделей, розрахов аних на основі 

даних ринку (історичних і в режимі реальног о 

часу), алгоритм ічні торговел ьні системи 

розміщую ть замовлен ня без людськог о 

втручанн я на основі ринкових даних в режимі 

реальног о часу. Крім того, за допомого ю 

алгоритм ічної торгівлі інвестор и можуть 

автомати чно визначат и терміни, ціну та якість 

замовлен ь, а також контролю вати ринкові 

умови [5].   

З огляду на окреслен і вище аспекти подальші 

дослідже ння плануємо в напрямку вивчення 

особливо стей функціон ування алгоритм ічної 

торгівлі, зокрема високоча стотної торгівлі 

фінансов ими інструме нтами, обґрунту ванні її 

переваг в контекст і швидкого прийнятт я і 

реалізац ії інвестиц ійних рішень.
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