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Біржовий інтернет-трейдинг в Україні 
 

Сьогодні сучасні бізнес-процеси не відбуваються без торгівлі за допомогою біржових операцій. Трейдинг – 

водночас нова та доступна вже сьогодні торгівля на фондовому та біржовому ринках. Предметом торгівлі може 

виступати валюта різних країн та цінні папери (акції, облігації, фʼ ючерси). Не кожен інвестор або інвестиційний 

фонд, який має кошти та бажання купити/продати на фондовому ринку, зможе самостійно торгувати на ньому. Адже 

для проведення професійної діяльності на фондовому ринку необхідно отримати відповідний дозвіл – ліцензію. 

Трейдер – учасник фондового рику, який надає послуги брокера (купує та продає цінні папери) з метою отримання 

прибутку для клієнта або збільшення власного капіталу.  

Перевагами інтернет-трейдингу є те, що не потрібен стартовий капітал, а достатньо початкової суми вкладень 

(декілька тисяч гривень). Інтернет-трейдинг на ринку цінних паперів в Україні з’явився в 2009 році на біржовій 

платформі фондової біржі «Українська біржа». Інтернет-трединг – це онлайн торги, які можуть проводитися з будь-

якої точки планети. Ще одна перевага цього виду торгівельних операцій є висока швидкість та доступність повної й 

актуальної інформації про цінні папери.  

На рис. 1 зазначені різновиди трейдингу.  

 
Рис. 1 Різновиди інтернет-трейдингу 

Обираючи бажану стратегію, трейдер може не завжди отримати бажані результати від торгівлі на фондовому 

ринку. Основним помилками біржового трейдингу є: ранній вихід з угоди, бажання відіграти збиткові угоди, спроби 

передбачити хвилі зростання цін, великий ризик задля невеликої цілі. Відповідно, можна сформувати основні поради 

щодо ефективного трейдингу: 

– необхідно розібратися з інструментом, який буде використовуватися в торгівлі (як зміниться його ціна, з чим 

він корелює, як веде себе при змінах на ринку); 

– необхідно розробити стратегію до початку торгівлі (за якими сигналами відкривається позиція, за яким 

закривається, який допустимий рівень ризику); 

– механізм реалізації стратегії та торгова дисципліна; 

– отримати прибуток. 

Іноземні ринки значно випереджають український у розвитку та все частіше виходять на рівень алгоритмічної 

торгівлі (отримують від 1000% річних). Український же трейдер досягає прибуток в діапазоні 100% річних, що теж 

досить суттєво впливає на розвиток фондового ринку загалом. Отже, інтернет-трейдинг є ще одним механізмом не 

лише примноження доходності вкладів через пошук нових обʼ єктів інвестування, але й збереження вкладів. 
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Стратегія: прибуток зростає на кілька пунктів 

Час на операцію: кілька секунд / хвилин 

Обсяг торгівлі: 100 заявок на день 

Комісія: за кожну операцію 

Стратегія: прибуток 2-6% 

Час на операцію:3-5 хвилин 

Обсяг торгівлі: до 10 заявок щодня 

Комісія: за кожну операцію 

Стратегія: прибуток до 80% 

Час на операцію: день 

Обсяг торгівлі: 1-2 угоди 

Комісія: за кожну операцію 

Стратегія: прибуток від 1 операції – 20% 

Час на операцію: від 2-х днів 

Обсяг торгівлі: 4 хвилі на місяць 

Комісія: за кожну операцію 


