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Факультет інформаційних систем і 
технологій 

— чітко структуризований підрозділ, до якого 
входять кафедри інформатики, інформаційних 

систем в економіці, інформаційного менеджмен-
ту, статистики, економіко-математичних методів, 

вищої математики факультету, а також коледж 
інформаційних систем і технологій. 

Ці підрозділи розміщені в окремому навчально-
лабораторному корпусі в центрі міста Києва, на 

Львівській площі, 14. 

Випускники спеціальностей, які готують 
його кафедри, бажані не тільки у сферах 

національної економіки, де потрібні ґрунтовні 
знання з інформаційних систем і технологій, 

інформаційного менеджменту, аналізу і моделю-
вання складних економічних процесів, здійснення 

статистичних досліджень, а й за кордоном.
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 Шановні читачі!
 
 В цей мінливий час дуже важливо знайти свій життєвий шлях, 
в тому числі і «свою» професію. Зазвичай людина навчається 
в університеті, підробляє «не по спеціальності», після отри-
мання диплому виникають труднощі у працевлаштуванні «по 
спеціальності». Тобто сучасна людина до 25 років переживає 
досить важкі часи, що призводить до пошуку інших варіантів 
реалізації власного потенціалу.
 Одним із таких варіантів є робота на фондовому  ринку. 
На жаль в нашій державі поширений стереотип, що не кожен 
може бути учасником біржових торгів, і це було правдою до 2009 
року.  6 березня 2009 року «Українська біржа»  запустила проект 
«Інтернет-трейдинг». З того  часу кожна людина через доступ до 
мережі   інтернет може здійснювати операції на фондовому ринку 
України. 
 «Українська біржа» велику увагу приділяє популяризації 
фондового ринку. Участь кожної людини в інвестиційному житті 
вітчизняної економіки є невід’ємною складовою економічно 
розвинутої країни з високим рівнем життя. Візьмемо за приклад 
США: майже кожен другий мешканець – активний інвестор.
 З цією метою «Українська біржа» проводить велику кількість 
заходів різного рівня, які спрямовані на привернення уваги молоді 
до фондового ринку та підвищення фінансової грамотності на-
селення. Одним із таких заходів є Біржова Універсіада серед 
студентів вищих навчальних закладів. Хоча даний проект про-
водиться не вперше, ажіотаж він викликав просто неймовірний. І 
яскраве підтвердження цьому – даний журнал. 
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 Функции фондовой биржи заклю-
чаются в обеспечении регулярного функ-
ционирования организованного рынка 
ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов. 

 Раньше биржа выглядела как место 
или здание, где собираются в определён-
ные часы торговцы и посредники для за-
ключения сделок между собой по ценным 
бумагам или товарам. На сегодняшний 
день торги на бирже происходят в элек-
тронном виде, с использованием специ-
альных программ.

 С началом работы «Украинской бир-

жи» частному инвестору доста-
точно один раз посетить брокера 
для оформления необходимых до-
кументов и получения доступа к 
торгам, и затем совершать сделки, 
торгуя через интернет при помо-
щи систем интернет-трейдинга.

 В мае 2008 года крупнейшие 
участники украинского рынка 
ценных бумаг подписали дого-
вор с «Фондовой биржей РТС» о 
создании в Киеве новой биржи в 
форме открытого акционерного 
общества. Такая форма собствен-
ности была выбрана для обе-
спечения с самых первых дней 
максимальной прозрачности 
корпоративного управления.
 
 Основная цель основания 
биржи — повышение конкуренто-
способности финансового рынка 
Украины и создание условий для 

«Эврика»
«Очень важно не перестать задавать вопросы. Лю-
бопытство не случайно дано человеку. Умные люди 
всегда задают вопросы. Спрашивайте себя и других 
людей, чтобы найти решение. Это позволит вам 

узнавать новое и анализировать собственный рост. 
Откройте и вы для себя биржу!»

 Галка Мария, КНЕУ

«Биржа, как думают многие, своего рода 
некая рулетка - повезет не повезет. Но все 
же есть люди, которые на ней зарабаты-
вают не плохие деньги.»

 Карпенко Сергей, КНЭУ
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привлечения в экономику страны 
не только иностранного, но и вну-
треннего капитала. 

 6 марта 2009 года на «Укра-
инской бирже» начались торги 
ценными бумагами. В мае 2010 
года был запущен срочный рынок 
– торговли фьючерсами. А 2011 год 
ознаменовался запуском нового 
инструмента – опционов. Сегодня 
для торгов на «Украинской бирже» 
доступны следующие инструменты:

•	 акции, 
•	 облигации, 
•	 ОВГЗ, 
•	 инвестиционные сертифика-

ты, 
•	 фьючерсы, 
•	 опционы. 

 На сегодняшний день Ин-
декс UX рассчитывается на ос-
нове цен 10 акций «голубых фи-
шек» Украины – акций наиболее 
крупных украинских компаний, 
лидеров в своих отраслях. 

 Следует отметить, что все 
операции, которые происходят 
на бирже, строго регулируют-
ся государством. В Украине 
фондовый рынок регулируется 
специальным органом Государ-
ственной комиссией по ценным бумагам и 
фондовому рынку.  

 ГКЦБФР выдает лицензии и регу-
лирует правила взаимодействия между 
всеми участниками фондового рынка 

страны. Так же она осуществляет государ-
ственный контроль по выпуску и обраще-
нию ценных бумаг и их производных.

Матеріал взято з  офіційного сайту 
«Української біржі»

 http://www.ux.ua/s42

 Торговля на бирже — не самое легкое занятие. 
Успеха на ней невозможно добиться сразу, просто «по-

ставив на красное». Это кропотливый труд, требу-
ющий знаний, уверенности в себе и опыта. Но где же 

их взять? Пока что для большинства из нас торговля 
ценными бумагами — нечто тайное и неизведанное. Но 

уже сейчас, открывая первые лабораторные задания, 
листая книги и методички, с каждой минутой мы чув-
ствуем, как знаний становится все больше, с ними воз-
растает и уверенность в собственных силах, а опыт… 
Опыт можно заработать, лишь влившись в эту среду, 

прочувствовав дух биржи и ее сердце. Именно для этого 
и существует Универсиада — место, где начинающие 

трейдеры могут развить свои таланты и найти новых 
друзей.

 Отже, навчаймось, бо ми того варті ;)
Миронченко Нина, КНЭУ

«Украинская биржа» – центр ликвидности рынка 
акций и производных инструментов в Украине.
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 Забавно, что в 
мире, полном ком-
пьютерных техноло-
гий, изучение чего-
либо начинается с 
книги. Мы никуда 
от нее не уйдем и 
скорее всего еще не 
раз вернемся. Так и с 
трейдингом.

 Практика в 
этом деле, безуслов-
но, является клю-
чевым фактором 
дальнейшего успе-

ха. Можно сразу загрузить 
торговый терминал, открыть 
счет у брокера и в бой! Но 
это не серьезно. Да и зачем, 
делать те ошибки, о которых 
можно узнать заранее? 

 Свобода и доступность  
торгов также подкреплена 
и огромным количеством 
учебного материала.  Од-
нако, учитывая специфику 
украинской экономики не 
все правила, которые рабо-
тают на фондовом рынке 
за рубежом, актуальны для 
нашей страны. С целью 
разрешения этой проблемы 
Украинская биржа начала 
печатать собственные мето-
дические пособия. 

 Наиболее значимой и 
полной на данный момент, 
является книга Дмитрия 

«Азы»
 «Можно конечно загрузить торговый терминал, открыть 

счет у брокера и в бой! Но это не серьезно. Да и зачем? 
Если можно заранее вооружиться! ;)»

 Липанова Юлия, КНЕУ

«Один «клик» - и ты 
капиталист

 ... либо неудачник»

 Томашевский Роман, 
КНЭУ
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Старенко и Алексея Сухорукова 
«Один  «клик» -  и ты капиталист».  
Она не только знакомит читателями 
с основными механизмами торговли, 
рассказывает о фундаментальном и 
техническом анализе, а также опи-
сывает общую структуру фондового 
рынка: его субъекты и 
объекты, механизмы, 
которые поддержива-
ют его функциониро-
вания.

 Также, авторы 
дают ответ на вопрос, 
почему биржа в Укра-
ине играет меньшую 
роль в экономике по 
сравнения с другими 
странами. Причин, 
безусловно, много – 
это и особенности 
законодательства, и 
недоступность для 
инвесторов важной 
информации о пред-
приятиях, и собствен-
но заинтересованность 
инвесторов. 

 На мой взгляд, главной 
проблемой является низкая ликвид-
ность на рынке. Одна  из причин 
этого явления – недостаточное коли-
чество «игроков». Именно поэтому 
Украинская биржа всеми силами 
пытается показать молодежи, что же 
такое биржа. Печать методический 
пособий, организация конкурсов 
(ЛЧИ, Биржевая универсиада) – все 

это вызывает интерес и привлекает больше 
людей к этому виду деятельности. 

 Кто знает, возможно, через пару лет 
и мы станем профессионалами и будем с 
теплом вспоминать первый источник на-
ших знаний.

В торговле на бирже ведь, что главное?..
Главное - выбрать правильный инструмент ;)

 Швадчина Екатерина, КНЭУ

Розмірковувала: Ліпанова Юлія, ІЕК - 301

«Один  «клик» -  и ты капиталист»



 «Мильна бульбашка - плівка 
мильної води, наповнена повітрям, за-
звичай у вигляді сфери з переливчастою 
поверхнею. Мильні бульбашки зазвичай 
існують лише кілька секунд. Їх часто вико-
ристовують в своїх іграх діти…» - зазви-
чай саме таке визначення ми даємо собі 
коли чуємо чи бачимо мильні бульбашки .

 Але вже декілька десятиліть 
мильні бульбашки порівнюють із 
різними економічними явищами . Через 
недовговічності вони стали синонімом 
чогось привабливого, але беззмістовного 
й недовговічного. Іноді акції на фондових 
ринках порівнюють з мильними буль-
башками, у разі штучного підвищення їх 
цінності.
Історія мильних бульбашок лежить далі 
ніж ви собі можете уявити . Механізм 
їх формування  не змінюється вже два 
тисячоліття. Вперше така ситуація виник-

ла  при пасивній участі відомого 
античного філософа Талія (VII-VI 
століття до н.е.). 
 Філософ винайшов опціони 
на тлі попиту на оливкові преси 
під час збору врожаю. Купивши 
контракти на покупку пресів, Талій 
дочекався збору врожаю і того 
моменту, коли преси подорожча-
ють, і тільки що поставлені йому 
преси здав в оренду дорожче. Так 
, здається, зовсім не схотівши того 
, філософ змусив ціни на преси 
піднятися в декілька десятків разів 
. Його винахід безпосередньо не 
призвів до завищення цін, але воно 
здавалося настільки зручним, що 
стало застосовуватися практично 
повсюдно в розвинених країнах.
 

 Наступним цікавим прикладом 
може стати випадок в Нідерландах. 
…це був період розквіту країни 
та її «Золотого віку», але сталася 
«Тюльпаноманія»... Тюльпан потрапив 
до Європи в середині XVI століття з 
Османської імперії і став дуже попу-
лярним в Сполучених провінціях (нині 
Нідерланди). Квітка швидко стала бажа-
ним предметом розкоші і символом ста-
тусу. Вже через невеликий проміжок часу 
виробники давали шляхетні та піднесені 
назви новим сортам квітів. Багато ранніх 
сортів мали префікс Admirael («Адмірал»), 
часто в поєднанні з іменем виробни-
ка, Admirael van der Eijck був, мабуть, 
найбільш шанованим серед близько 50 
сортів з подібною назвою. 

 Тюльпани ростуть з цибулин, а 
також можуть розмножуватись через 

«За гроші не можна купити одного - бідності. Тут 
потрібно звернутися до допомоги фондової біржі»

 
Щур Андрій, КНЕУ

Погляд
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насіння і бруньки. Насіння тюльпану 
через 7-12 років перетворюється на цибу-
лину, з якої виростають квіти. Цибулини 
можуть бути викорчувані і пересаджені 
з червня по вересень, тому фактично 
торгівля  відбувалась лише протягом цих 
місяців.

 Протягом решти року, торговці 
підписували контракти щодо прид-
бання тюльпанів у кінці сезону (фак-
тично ф’ючерсний контракт). Таким 
чином, голландці, яким належить ба-
гато винаходів сучасних фінансових 
інструментів, створили ринок тюльпа-
нових цибулин. Короткі продажі були 
заборонені указом 1610 р., який був 
підтверджений в 1621 і 1630 рр., і зно-
ву в 1636 році. Короткі продавці не 
переслідувались цими указами, але їх кон-
тракти були визнані недійсними.
Контрактна ціна рідкісних цибулин 
продовжує зростати впродовж 1636 року. 
 

 Нідерландці зневажливо назива-
ли торгівлю контрактами на тюльпани 
(нід. windhandel буквально «торгівля 
повітрям»), оскільки, фактично, цибули-
ни з рук-в-руки не переходили. На піці 
підйому цін за одну цибулину можна було 
купити цілий будинок на березі водного-
канала в Амстердамі .

 Однак в лютому 1637 року, став-
ся обвал цін на цибулини тюльпану, а 
торгівля ними зупинилась. Як бачимо це 
все сталося через ріст цін на цибулини 
тюльпанів . Ось так квіти призвели до 
колапсу економіки на той час однієї із 
наймогутніших країн світу .

Через сто років історія повторюється, 
тільки тепер це відбувається з 
торгівельною компанією .
 
 Компанія Південних морів була 
заснована в 1711 р. При її створенні була 
використана наступна фінансова схема: 

Торговля. Она везде одинакова. Но на одном рынке торгуют картошкой, а на другом - 
человеческими судьбами.

 
Ситайло Юрий. КНЭУ.
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держателі державних зобов’язань на суму 
близько 9 мільйонів фунтів стерлінгів 
отримали в обмін на ці папери акції 
Компанії Південних морів. Таким чином, 
компанія стала великим кредитором дер-
жави. Парламентським актом їй було на-
дано монопольне пра-
во торгівлі з багатими 
землями Південної і 
Центральної Амери-
ки. 

 Через деякий 
час компанія зро-
била нові фінансові 
маніпуляції. Вона 
запропонувала 
обміняти практично 
весь державний борг 
на свої акції за ринко-
вим співвідношенню 
курсів цінних паперів 

(100-фунтова акція коштувала 125-130 
фунтів, а облігації держави оцінювалися 
за номіналом - 100 фунтів). У газетах 
підтримувалося переконання, що парла-
мент ухвалить закон про обмін цінних 
паперів на акції, і курс акцій різко 
піднявся. Закон дійсно був швидко при-
йнятий парламентом і підписаний коро-
лем Георгом I. А через кілька днів після 
вступу закону в силу правління компанії 
оголосило про нову емісію по 300 фунтів 
за акцію. Замість одного мільйона фунтів, 
на який розраховувало правління, було 
зібрано два, і незабаром був оголошений 
ще один випуск, по 400 фунтів за акцію, 
що також мав велику популярність.

 У наступний період курс продовжу-
вав зростати і до літа 1720р.  досяг 900 

фунтів. Але поступово почало поширюва-
тися думка, що акції досягли стелі, і курс 
впав до 640. До кінця серпня курс штучно, 
шляхом покупки великої кількості акцій 
агентами компанії, підвищився до 1000 
фунтів. 

Трейдеру, як і водію, потрібно завжди бути 
«у керма» і слідкувати за ситуацією, що 

постійно змінюється... А якщо трейдер - 
водій, то виникає подвійне «управління» і 

подвійний ризик :)

 Кузьменко Вікторія, КНЕУ

Профессия трейдера - доста-
точно рискованна, ведь каждый 
день и каждую минуту акции 
хаотически изменяются, тем 
самым изменяя твою жизнь! 
Необходимо быть вниматель-
ным, сосредоточенным и ни-

когда не бояться попробовать 
рискнуть!) Шанс есть у каждо-

го, успех - в твоих руках!
 

Ермоленко Мария, КНЭУ

Погляд
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 Ось такі історії трапляються через 
жадібність, бажання до безрозсудного 
збагачення та бездумною спекуляцією 
цими бажаннями .

 Таких історій за останні 2 тисячі 
років було чимало:  одні мали менші 
наслідки, інші ж – глобальні.  
 
 Ще одним прикладом мильних 
бульбашок може стати історія яка сталася 
в 2001 році . Це всім нам відомий так зва-
ний «Dot-com bubble» .

 «Мильна бульбашка» утворилася в 
результаті зростання цін на акції інтернет-
компаній (переважно американських). 
Акції компаній, що пропонували викори-
стовувати Інтернет для отримання до-
ходу, нечувано злетіли в ціні. 10 березня 
2000 року індекс високотехнологічних 
компаній nASDAQ  досяг свого максиму-
му в 5048,62 (з денним піком в 5132,52), 
тим самим подвоївши показники всього 
річної давності. Це був пік росту почина-
ючи з 1995 року . Ще одна «мильна буль-
башка» була роздута та готова лопнути.
 
 Так і сталося… В результаті цих 
подій сотні інтернет-компаній збанкруту-
вали, були ліквідовані або продані. Кілька 
керівників компаній були засуджені за 
шахрайство і розтрату грошей акціонерів. 

 Це було викликано з одно-
го боку суттєвою переоцінкою 
постіндустріальних технологій, які на 
практиці не виправдали очікувань, 
з іншого боку спостерігалися 
неконтрольовані спекуляції на цих 
очікуваннях, які багаторазово підсилили 

 Але справи компанії йшли пога-
но. Було складено угоду між Компанією 
Південних морів і Банком Англії, за яким 
банк повинен був прийти на допомогу 
компанії. Банком була відкрита підписка 
на 5-процентні облігації на суму в 3 
мільйони фунтів, які були надані в по-
зику Компанії Південних морів на один 
рік. Спочатку цей випуск мав успіх, але 
дуже скоро стався поворот, і підписка 
зупинилася. Вкладники почали продава-
ти акції і забирати гроші з Банку Англії. 
У результаті курс акцій впав до 130-135 
фунтів. 
 Через деякий час Банк Англії 
відмовився виконувати зобов’язання за 
угодою, і курс акцій впав ще нижче. На-
став крах Компанії Південних Морів .В 
багатьох містах Англії пройшли збори 
акціонерів, які вимагали покарання вин-
них і повернення грошей. Частина грошей 
була виплачена: акціонери отримали по 30 
фунтів на акцію номіналом у 100 фунтів.

Биржа - как либерализм: иногда нужно 
просто не вмешиваться.

Томашевский Роман, КНЭУ
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негативний ефект. Фактично припи-
нив своє існування цілий сектор послуг, 
затребуваність і цінність яких виявилися 
переоціненими. Це супроводжувалося 
розоренням тисяч компаній різного рівня, 
по більшій частині новостворених.

 Як бачимо за дві тисячі років люд-
ство не усвідомило жодного уроку. 
-І що ж сталося ?, - задамо ми собі пи-
тання. Ринки та економіка перебувають у 
постійній динаміці – це нормально. 
 
 Так думали усі… і що ж сталося – 
Світова криза!!!! 

 Однією із причин світової 
економічної кри-
зи стала ще одна 
«мильна бульбашка» 
, яка була роздута 
навколо іпотек на 
житло . Навколо 
данних кредитів 
було створено безліч 
нових фінансових 
інструментів, куля 
роздувалася щодено, 
оскільки інвестори 
хотіли отримувати 
все більший прибу-
ток . Та «бульбашка» 
вичерпала свій ре-
сурс … 
 
 Ціни на жит-
лову нерухомість в 
США активно росли 
до середини 2006 р., 
після чого вони по-
чали стрімко пада-

ти; через це позичальникам стало значно 
складніше домогтися рефінансування 
кредиту. В той же час процентні ставки по 
іпотечних кредитах з плаваючою ставкою 
почали підвищуватися, що спричинило за 
собою підвищення розміру щомісячних 
виплат і призвело до різкого зростан-
ня кількості випадків невиконання 
зобов’язань за кредитами. 
 Широко поширені на фінансовому 
ринку похідні цінні папери, забезпечені в 
тому числі субстандартними іпотечними 
заставними, майже повністю знецінилися, 
а небажання приватних інвесторів вкла-
дати кошти в ринок кредитування і ско-
рочення кількості інвестиційних можли-
востей призвели до значного скорочення 

Игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти все абстракт-
ные понятия: право, красоту, истину, добро, дух, Бога. Можно 

отрицать серьезность. Игру — нельзя. 
 Й. Хейзинга. 

 Швадчина Екатерина, КНЕУ

Погляд
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обсягу торгівлі іпотечними та іншими 
цінними паперами по всьому світу . 
 Сумніви в стійкості кредитного 
та фінансового ринків США привели до 
посилення умов кредитування по всьому 
світу і уповільнення економічного зро-
стання як у США, так і в Європі.

 Як бачимо крах даної «мильної 
бульбашки» призвів до кризи не лише 
однієї країни, а і усього світу.

 Всі ці факти та міркування подані 
для того, щоб показати до чого призво-
дить безконтрольна спекуляція нічим 
не забезпечених активів та фінансових 
інструментів, до чого призводить 
жадібність інвесторів та нераціональна 
оцінка ситуацій на ринках .

 Ми є майбутнім нашої та світової 
економіки , тому давайте справедливо 
оцінювати речі якими ми хочемо торгува-
ти на біржах, та підкріплювати цінні папе-
ри реальними товаром  або послугою.

Один відомий фінансист сказав :
 

«Намного лучше купить 
очень хорошую компанию по 
справедливой цене, чем по-
купать ничем не примеча-
тельную компанию по при-

влекательной цене»

 Дана фраза належить Уорену Бафе-
ту . Це фінансист якого вважають ораку-
лом , та насправді це інвестор , який купує 
акції які підкріплені не чутками , а факта-
ми про компанію .  Тому давайте будемо 
такими ж раціональними при торгівлі на 
біржі,  щоб не тільки не стати самим бан-
крутами, а й не ввести всю економіку в 
хаос .

Розмірковував: Щур Андрій, ІЕК - 301
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 Вернемся к нашей постоянной ру-
брике «в гостях у Биржы Трейдеровны». 
На днях я услышал ужасное утверждение, 
будто торговля ценными бумагами, это 
все равно что торговля воздухом! Чем-то 
нематериальным! Несуществующим! 
Возмутительное заявление! Ужасное, ци-
ничное, укорительное и раздражающее. 
Ну и в принципе истинное.

 Почему это должно вас раздражать? 
Ну хотя бы потому что то что вы покупа-
ете в качестве ценных бумаг, это (по сути) 

просто бумага, только несущая в себе 
кроме определенной дополнительной цен-
ности еще и толику «права на владение» 
чем-либо. Зачастую это своеобразное дви-
жимое имущество, определенное пред-
ставление и воплощение части капитала 
какого-либо предприятия.

 В какой-то мере мы приобретаем 
абстрактное воплощение права на владе-
ние.  То вышеприведенное высказывание, 
которое должно возмущать вас до глуби-
ны души, сопровождалось маленькой ре-
маркой по поводу того, что, по своей сути, 
представляет собой торговля как таковая: 
покупка и продажа материальных благ и 
услуг несущих уникальное свойство удов-
летворять нужды и потребности. Правда, 
должен отметить, что я весьма сильно 
исказил эту ремарку, так как в оригинале 
она звучала гораздо примитивнее: прода-
вать то, что можно пощупать. 

 Фраза, по своей сути, подслушана у 
человека, который имеет к торговле не-

«Трейдер с не ценной бумагой - не трейдер. 
 Поэтому цените свои бумаги. И лучшее 

место для этого - биржа.»
 

Горбенко Андрей, КНЭУ

«Трудовые будни трейдера»

 Арунова Алина, КНЭУ

Стиль життя
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посредственное отношение уже на про-
тяжении эдак лет пятнадцати, и, стоит 
заметить, весьма хорошо понимающем в 
этом деле. Предприниматель, о котором 
мы говорим и чью цитату обсуждаем, 
привык видеть товар и видеть деньги за 
него, он понимает откуда такая стоимость 
товара и понимает, почему для него созда-
на именно такая цена. 

 Но с рынком ценных бумаг сама 
торговля как то выглядит как на бума-
ге, где есть водопады денежных потоков 
падающих вниз и поднимающихся вверх, 
изменяя траекторию воды, которая созда-
ет эти потоки. Извиняться за свои аллего-
рии не стану, я хочу надеяться, что смысл 
изменения цены акции в пространстве и 
времени вы и так хорошо улавливаете.

«Не спи а то замерзнешь». Этот афоризм актуален и для биржи. Только действия и 
динамика позволят Вам удержать свои позиции.

 Галка Мария, КНЕУ

«Многообразие современных гаджетов по-
зволяет следить за колебанием рыночных 
индикаторов в любое время и в любом 
месте, лишь бы был интернет. Стоит 
лишь запустить соответственное при-
ложение, и ты в реальном времени полу-
чишь всю необходимую информацию для 
своевременного принятия решений. А так 
как техника развивается сумасшедшими 

темпами, в скором времени, торговать на бирже можно будет с дверцы холодильника 
или стиральной машины, и прочей бытовой техники ;)»

 Швадчина Екатерина, КНЕУ
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 Поверьте, человек который занима-
ется чем-то в течении нескольких лет и 
понимающий в этой сфере многие, если не 
все, нюансы, навряд ли сможет принять 
для себя то же самое занятие, которое 
почему-то перевернуто с ног на голову, в 
котором будто бы торгуют воздухом, при-
чем цена на воздух постоянно колеблется. 
И это не будет неправильным с его сторо-
ны: естественной природой человека есть 
желание чтобы все в жизни оставалось 
стабильным, без перекосов и «экстрему-
мов» в повседневности. 
  Хотя разные бывают люди. 
Рисковые люди как раз и любят приходить 
на биржу с листом А4, а уходить с акция-
ми транснациональных компаний. 

Розмірковував: Горбенко Андрій, ІЕК - 301

 
 И нет, он не печатает на принте-
ре с помощью чернил и А4 деньги. Он 
просто методично ценит имеющиеся 
бумаги.

 Поэтому цените и вы свои бума-
ги. Приходите к нам в гости. На биржу.

Целеустремленность трейдера – это его 
нацеленность на результат, а именно на 

получение прибыли.

 Оксана Поливода, КНЭУ

Стиль життя
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Игра на бирже как полет на парашюте: вначале страшно, но потом….. 
вы летите, взлетаете выше и выше, да, падение когда-нибудь наступит, 

но в этом момент, прямо сейчас просто наслаждаетесь полетом, высотой 
своего положения.

 Витлина Татьяна, КНЕУ
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не трейдер»



  Трейдинг-  це ро-
бота, яка потребує вміння 
аналізувати та робити 
висновки; це робота яка 
потребує витримки, спо-
кою, зосередженості, але в 
той же час і швидкої реакції, 
миттєвого прийняття рішення, 
вміння обдумано ризикува-
ти; це робота для людини, яка 
розуміється на психології, або 
ж досконало знає самого себе. 
Все це є невід’ємною частиною 
успішності будь-якого трейде-
ра. І своєрідним «камнем прет-
кновения» тут виступає саме 
психологія.

  Психологія – це при-
кладна наука, яка вивчає 
поведінкову реакцію 
індивідуума в конкретній 
ситуації. Незважаючи на те, 
що фондовий ринок -  яви-
ще  для нашої країни молоде, 
поведінкові реакції учасників 
цього бізнесу вже встигли 

«Не дайте другим сбить Вас с пути к намеченой цели, 
чего бы Вам это не стоило. Оставайтесь верным своим 
первоначальным интересам и предубеждениям. Верьте 
в себя. Никто не знает дорогу, по которой Вы идете, 
лучше чем Вы сами. Именно стойкости и упрямости 

может не хватить начинающему трейдеру.»

 Цыбрий Дмитрий, КНЭУ     

«Невідомість - це середовище існування 
трейдера. Якщо ви: психічно стійкі та 

урівноважені, схильні до авантюр та люби-
те ризикувати, стійко переносите поразки 

та притримуєтесь приказки «сім разів 
відміряй, один раз відріж», тоді ви сміливо 

можете робити перші кроки у ще невідомий 
вам світ інвестицій!!!»

 Бойко Микола, КНЕУ

Психологія
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сформуватися в так звану психологію 
біржової торгівлі.

 Справа в тому, що від емоційного 
та психофізичного стану людини безпо-
середньо залежить якість його роботи на 
фондовому ринку. Частіше за все трей-
дери вважають, що чим менше емоцій, 
тим краще будуть результати їхньої 

торгівлі, оскільки емоції дуже заважа-
ють в процесі прийняття рішень. Але вам 
нікуди не дітися від занепокоєності, стра-
ху, надії, радості, розчарування – вони 
будуть постійними супутниками вашої 
трейдерської кар’єри. 
 
 Звичайно можна навчитися стри-
мувати емоції, сидіти спокійний, як скеля, 
торгувати лише по системі. Аж раптом, 
мозок б’є на сполох і у з’являється непере-
борне бажання вийти за позиції (або ж 
увійти в позицію). Що це: емоції, інтуїція, 
просвітлення, чи може 
підсвідоме відтворення 
досвіду?

 Отже, чи можна 
так просто відкинути 
емоції? Чи потрібно 
просто знайти способі їх 
приборкання?

 Існує декілька 
способів керування 
емоціями:

 По-перше, змініть об’єкт 
концентрації і ви зміните власні емоції. 

«Совершенный трейдер противоречит 
человеческой психологии, он уже практи-

чески должен быть роботом.»

 Маковский Александр, КНЭУ

«Холодный расчет и контроль 
эмоций - необходимые условия для 

успеха в торговле.»

 Липанова Юлия, КНЕУ
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 «Но как же не отдать должное интуиции 
или озарению, наконец!»



Відійдіть від ординарного сприйнят-
тя, змініть відношення до ситуації. 
Адже можна розглядати вірогідність 
втрат, а можна вірогідність при-
бутку. Потрібно завжди пам’ятати, 
що торгівля на біржі – це намагання 
втримати баланс між крайностями. 
 Ви повинні сконцентруватися 
як на можливості отримання при-
бутку, так і на можливості «спіймати 
лося», і намагатися балансувати між 
ними. Трейдер повинен постійно 
аналізувати власну торгівлю та ри-
нок, адже власний досвід та біржові 

котировки – це найбільш 
об’єктивні речі.

 По-друге, змініть свої 
емоції, переглянувши власні 
переконання. Задумайтесь, як 
часто раніше набуті переконан-
ня не дозволяють нам тверезо 
оцінити ситуацію? От і робіть 
висновки.

 По-третє,  змініть свої 
емоції, банально змінивши  по-
ложення власного тіла.  Зручно 
сядьте на стілець, перемістіть 
корпус, змініть темп дихан-
ня, пострибайте, якщо треба, 
покричіть. 
 Найпростіша маніпуляція 
власним тілом може бути ефек-
тивним інструментом для ке-
рування власного емоційного 
стану. Тобто, робіть усе що зама-
неться, тільки б це допомагало :)

 Приборкайте власні емоції 
і це зробить вас успішним трей-
дером. Щасти!

Успішний трейдер - контролює емоції
 Трейдер - це в першу чергу людина. Яким би ве-

ликим професіоналом він не був, хоч би яким 
величезним досвідом не володів, він все одно не 

перетворюється на робота чи машину. Він людина, 
і ніщо людське йому не чуже. В тому числі й емоції!

 Щур Андрій , КНЕУ

Розмірковував: Васильченко Сергій, ІЕК - 301

Психологія
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23 Арунова Алина, КНЭУ



На десерт
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Молитва трейдера:
 «Убереги меня, Боже, от дневных тревог, от котировки спящей, от убытка крупного, 

от аналитика нерадивого и от инвестора недовольного... Аминь!»

 Рязанов Дмитро, КНЕУ
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Настоящий трейдер должен все видеть, все анализировать и быстро реагировать на 
изменение ситуации. Для этого ему нужно всегда быть в курсе событий, чувствовать 

динамику цен и уметь отказываться от привычных способов поведения на рынке.
 Ну, а если у тебя недостаточно сил для внимательного наблюдения за всеми котиров-

ками — заведи клона :)

 Миронченко Нина, КНЭУ



На десерт
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Памятайте: «Запис в резюме про участь у фондокорр не буде лишнім» :)

Галка Марія, КНЕУ



Читайте журнал наших партнерів Student magazine за посиланням 

studentmagazine.com.ua



A student life is full of 
emotions. Do not waste them 

in vain. Trade on!!!
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