
Экономика и торговля 

УДК:332.145 

ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ- 

ТРЕЙДИНГУ 

 

PREREQUISITES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 

INTERNET TRADING 

Тройнікова О.М.,  

к.е.н. доцент, доцент кафедри управління державними і корпоративними 

фінансами українського державного університету залізничного транспорту. 

Дорогова Є.Д. 

студентка  другого курс спеціальності фінанси, банківська справа та 

страхування  українського державного університету 

 залізничного транспорту 

 

В статье проанализированы условия современного этапа финансовой среды, 

позволившей развиться и укрепиться такому глобальному явлению, как 

трейдинг. Исследованы дальнейшие условия перспективы развития трейдинга 

на украинскм финансовом рынке. 
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The article analyzes the conditions of the current stage of the financial 

environment. The causes and prerequisites of globalization processes, in particular 

financial globalization, which allowed developing and strengthening such a global 

phenomenon as trading, are examined. 
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Суттєвою ознакою сучасного розвитку світової економіки є поширення 

глобалізаційних процесів. Це справляє вплив на міжнародні економічні 

відносини,  визначаючи тенденції розвитку локальних економік.  

Під час цього відбувається інтеграція національних економік світу для 

вирішення масштабних світових проблем.   

Глобалізаційні процеси обумовлені об`єктивними причинами  першою з 

якої є науково-технічний прогрес, що запровадив новий рівень суспільних 

відносин; другою - організаційно-економічні відносини, транспортні та 

комунікаційні зв’язки (зниження витрат на трансакції); третьою - є загострення 

загальних проблем пов’язаних зі збереженням та розвитком цивілізації. [1]  

https://www.vuzlib.su/me_kneu/9-1.htm


З початком ХХІ століття особливе значення набули фінансово-економічні 

питання світової перспективи, фінансова глобалізація, формування нової 

фінансової цивілізації. Фінансово-економічними проблемами стають: еволюція 

та структурна трансформація виробничих корпорацій і банків на фінансові 

корпорації, перетворення світових ринків – на віртуальні фінансові ринки, 

віртуалізація глобальних фінансів і дезінтеграція економіки. [2] Активний 

розвиток соціальних мереж в Інтернеті починається, коли його проникнення 

складає близько 70% населення. В 2003-2005 роках більшість розвинених країн 

досягли цього рівня [3] 

 

Рис.  Динаміка проникнення інтернету у суспільство [4] 

 

Згідно з даними [4] 66% інтернет-користувачів використовують для виходу 

в Інтернет смартфон, 40% - домашній ноутбук, 36% - стаціонарний домашній 

комп’ютер, 5% - стаціонарний комп’ютер на роботі. Тобто можна зазначити, 

що 70% (поріг активності користувачів) був подоланий протягом 2019 року. 

Одним з направлень яке сформувалось завдяки поширенню інтернету є 

поява інтернет-трейдингу.  

Інтернет-трейдинг – це система роботи з цінними паперами, яка дає 

інвестору доступ до біржової інформації, а також дає можливість укладати 

угоди з купівлі-продажу цінних паперів на біржі в режимі реального часу за 

допомогою спеціальної сертифікованої програми, встановленої на 

персональному комп’ютері [5] 

У США та в Західній Європі торгівля цінними паперами в інтернеті 

розпочалась ще середині 90-х років ХХ століття. Наслідком цього стало 
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збільшення кількості фондових ринків за рахунок внутрішніх інвесторів 

держав. [5] 

Вітчизняний ринок цінних паперів існує відносно недавно в  порівнянні з 

економіками світових країн, але завдяки фінансової  глобалізації поступово 

зростає його роль в інвестиційних процесах. 

Офіційною датою запуску інтернет-трейдингу є 26 березня 2009 року, коли 

можливість онлайн-торгівлі цінними паперами вперше з’явилася на фондовому 

майданчику ВАТ «Українська біржа», яка запустила його у розквіт фінансової 

кризи. [5,6 10,11] 

Сучасний етап характеризується можливістю для будь-якого користувача 

ставати учасником фондового ринку, а зокрема акціонером.  

Аналізуючи сучасні інформаційні, наукові джерела [7-12] можна  

визначити основні чинники, що впливають на впровадження та 

розповсюдження інтернет-трейдингу і як наслідок на його перспективність: 

Умови та переваги полягають в наступному [ 7-12 ]: 

Доступність та оперативність. Швидкість. Існування безлічі в мережі 

інтернет аналітичної інформації у тому числі і безкоштовної. Можливість 

використання сертифікованих програм для доступу до фондової біржі (QUIK, 

WEB2L, SmartTrade). [8] 

Відповідна система багаторівневого захисту. Завдяки обов'язковому 100%-

ному депонуванню грошей та цінних паперів для здійснення операцій на 

фондовій біржі, а також використанні багаторівневої системи захисту, в т.ч. 

використанні електронного цифрового підпису (ЕЦП) було залучено 

внутрішнього українського інвестора. 

Зручність. Можливість участі в торговельному процесі в зручному режимі.  

Формування інвестиційного портфеля з найпривабливішими активами з внесенням 

коректування час від часу.  

Рівні умови для всіх учасників. У зв’язку з автоматизацією процесів  

змінилась поведінка  брокерів у зв’язку зі зміною їх комісії (знизились). Тому  

увагу привертають також інвестори з незначним капіталом. 



Незначні витрати для облаштування робочого місця.  Низький бар'єр 

входження дозволяє будь-якому користувачу розпочати торгівельний процес, 

незначні витрати при вході є наслідком невисоких ризиків. До цього також 

можна віднести не дуже чутливий поріг виходу. 

Застосування маржинальної торгівлі (метод кредитного плеча) 

маржинальна торгівля є одним з напрямків розвитку інтернет-трейдингу. 

Взагалі маржинальна торгівля це проведення спекулятивних торгівельних 

операцій з використанням грошей і товарів, що надаються спекулянту в кредит 

під заставу обумовленої суми — маржі. Особливістю цієї торгівлі є те що 

отримувана сума грошей (або вартість отримуваного товару) як правило у 

декілька разів перевищує розмір застави (маржі), іншими словами інвестору-

трейдеру надається кредитне плече. Відбування подій та всього  робочого 

процесу в реальному часовому інтервалі. В режимі реального часу можно 

відстежувати  рух грошей, торговельних позицій,  котирування та новини. 

Окрім умов, що забезпечують переваги інтернет-трейдингу існують і 

недоліки до  яких відносяться: інституційні ризики,  відносно слабка 

захищеність від технічних збоїв, відсутність регламентації використання 

електронних документів на законодавчому рівні. [7] 

Вищевикладене можна  узагальнити тезою, що на даний час є можливість 

дрібним користувачам брати участь у фінансових процесах, які відбуваються на 

фондових ринках, стаючи повноправними учасниками. Низький бар'єр 

входження, застосування маржинальної торгівлі служить мотивацією до 

початку  процесу з незначними ризиками. Різноманітність стратегій в 

залежності від індивідуальності користувача також сприяють входженню в 

торговельний процес все більш нових інвесторів.  
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