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кризи. У першому випадку зростання 
продовжиться, в другому – компанії 
почнуть поводитися так, як вели себе 
у 2008 році –  дотримуватися політики 
hiring freeze – практикувати рідкісний 
і дуже продуманий підбор персоналу, 
спрямований на зменшення витрат 
працедавця. Працедавець сьогодні 
обережний, він хоче бачити тільки 
“зірок”, яких дуже складно знайти. Ця 
тенденція буде видна і в 2014 році. Ринки, 
які особливо сильно потребуватимуть 
кваліфікованих фахівців : фармацевтика, 
FMCG, медицина, торгівля, у тому числі 
електронна комерція. Ритейл росте 
особливо швидко. Зараз відбувається 
перетікання звичайного роздробу в 
електронний формат, цей процес вимагає 
досвідчених фахівців. Виникає попит на 
гуру онлайн-продажів, менеджерів по 
закупівлях товарів для інтернет-магазинів, 
фахівців в області організації логістики, 
складування, доставки, і оперативного 
реагування на запити покупців. Сировинні 
галузі міцно прив’язані до цінової 
динаміки. Тут HR- прогноз залежить від 
поведінки біржових котирувань. Немає 
хороших новин для юристів, економістів 
і психологів. У цих секторах ринок 
перенасичений, тут потрібні тільки зірки. 
Якщо ж юрист або економіст не добився 
успіху, йому слід подумати про зміну 
професії. Бути кращим у своїй області - 
головний секрет успішної кар’єри в 2014 
році. Компаніям, які розвивають бізнес 
в регіонах, знадобляться оператори 
виробничих ліній, інженери, технологи. 
Цих фахівців просто немає в тих містах, 
де будуються заводи і фабрики. Вважаю, 
ми побачимо дефіцит кваліфікованих 
робітників у багатьох секторах, передусім 
в FMCG, фармацевтиці, автомобільній 
промисловості. Фахівці стали частіше, 
ніж, наприклад, п’ять років тому, 
погоджуватися на переїзд - у тому 
випадку, якщо вони бачать перспективи 
для свого професійного розвитку і 
привабливі фінансові умови. Там, де 
є дефіцит професіоналів, в 2014 році 
можна буде спостерігати, як компанії 
перекуповують фахівців, притягаючи їх 
кращими умовами. 
  Галузі, що гостро потребують кадрів:  
1. Фармацевтика
2. FMCG 
3. Медицина 
4. Торгівля 
5. Інтернет-маркетинг 
6. Онлайн-продажі 
7. IT- ринок

Натомість вони були дійсні протягом 3-4 днів, сумарно склавши дохідність -6,98%.

В цілому, станом 02/21/2014 загальна дохідність від активності учасника asada склала  -2,44%. Це призвело 

до зниження позиції станом на 02/21/2014 з  4 (станом на 02/11/2014) до 116 (загалом 156 учасників). Проте 

варто зазначити, що спостерігалося підняття позицій учасника з 155 (станом на 02/12/2014) до 103.

The_Shark прийняв 10 угод протягом 02/17/2014, сумарно угоди мали дохідність 1,50%. The_Shark прийняв 

7 угод протягом 02/18/2014, сумарно угоди мали дохідність -14,42%. В цілому, станом на 13:00 02/21/2014 

загальна дохідність від активності учасника The_Shark склала  -12,92%. Це призвело до зниження позиції 

станом на 02/21/2014 з  39 (станом на 02/11/2014) до 132 (загалом 156 учасників). 

Станом на 13:00 02/20/2014 у тренера Силантьєва найвища позиція була 12-та з нормою дохідності 8,63%. 

Учасник DimaBond став у боротьбу разом з іншим учасником тренера Силантьєва - Art_Buhkin. Він займає 

13-ту позицію з норою дохідності 5,66%. Лише одна вдала угода може змінити знано вище учасників у 

рейтинговій таблиці. 

Проте вже станом на 13:00 02/21/2014 учасник, тренер якого є Силантьєв С.О., Art_Buhkin зміг отримати 6 

місце у рейтинговій таблиці із ставкою дохідності 10,64%. Саме протягом 02/20/2014 за одну добу учасник 

зміг отримати 6,76% дохідності від діяльності. Цим учасник далеко відірвався від всіх інших учасників, 

тренером яких є Силантьєв С.О..

На кінець торгового дня 02/21/2014  учасник DimaBond значно знизився у рейтинговій таблиці – 119 місця 

з нормою дохідності - -8,25%. Відтепер учасник  Art_Buhkin має найвищу позицію серед всіх підлеглих 

Силантьєва С. О.  – із ставкою 1,34%, займаючи 26 місце.

Варто зазначити, що загальний зведений рейтинг тренера Силантьєва Сергія Олексійовича почав зростати 

з 02/14/2014 року.

Найвищий рейтинг станом на 02/21/2014 має учасник мого навчального закладу – ДВНЗ КНЕУ – McF. Він 

має сумарну дохідність  41,07% з надзвичайно високою активністю – 81 угоду . Фактично кожні 2 години 

учасник відкривав певну угоду. Це найвища кількість угод станом на 02/20/2014. Варто зазначити, що 

учасник завжди знаходився у першій 3-ці списку дохідності від діяльності. Так, 02/19/2014 – він посідав 

2-ге місце; 02/18/2014 – 3-тє місце; 02/17/2014 – перше місце. Таке коливання можна пояснити цілком 

закономірною випадковістю, коли у короткий період часу дохідність угод інших учасників перевищує 

дохідність McF. Але, в цілому, стратегія у середньостроковому періоді даного учасника забезпечує його 

лідерством на ринку. 

Найвища ставка дохідності станом на 02/20/2014 становить 14,00% - заслуга учасника McF. Проте протягом 

02/20/2014 відбулися певні зміни. Учасник LEU 4 із ВНЗ ЧДУ ім. Петра Могили зі ставкою дохідності 42,25%, 

тобто обігнав McF на 13,27 п.п. Всього за допомогою 4 угод, укладених протягом доби порівняно з 110 

угодами учасника  McF. З 13:00 02/20/2014 до 13:00 02/20/2014 сумарна норма дохідності від діяльності 

учасника McF знизилася від 41,07% до 28,98%.

Варто зазначити, що стратегія учасника McF базується на використанні автоматизованих систем управління 

особистим рахунком. Про це говорить надзвичайна кількість угод на 1 добу, що сягає 110 шт..

Проте не зовсім коректно будувати свої прогнози, коли ще учасники мають достатньо часу задля 

продовження своєї діяльності.

На кінець 02/21/2014 найбільш успішнішим учасником став LEU 4 зі ставкою дохідності – 58,20%, вклавши 

лише 2 угоди. Отже, можна неозброєним оком помітити, що правильний аналіз ринку і коректна 

розстановка фінансів по відношення до ризиків дало можливість вийти із позиції, максимально взявши 

прибуток на ринку.

Кожен учасник на ринку практикує ту стратегію ,яка на його думку здатна принести йому максимальну 

норму дохідності. Враховуючи велику кількість учасників, лише найкраща стратегія та учасник, який 

буде її строго дотримуватися, покаже себе протягом наступної неділі. Варто зазначити, коментарі деяких 

учасників вказували на те, що не лише тестування власної стратегії, але й її кореляція під час торгової 

діяльності. 

Так, врахування значні коливання на українському рину під час жахливих подій у країні дало поштовх 

для більш ретельного перерахунку ризиків входження у позицію. Отже, тут випливає ще один фактор 

– універсіада є корисною не лише призами, але й безцінним досвідом на реальному ринку, вкладаючи 

реальні, власні кошти.

Які фахівці потрібні україні.       С. Щербина
  Економіка нашої країни і до сьогоднішніх подій перебувала у крихкій рівновазі. 
Компанії обережні, скорочують витрати. У регіонах спостерігається точкове 
зростання. Кадровий ринок безпосередньо залежить від економічної ситуації. У 
2010 році він оправився від шоку 2008, у продовж подальших років ми спостерігали 
плавне зростання. Особливо активним в плані підбору персоналу був період 2011-
2012 років. Зараз економіка країни знаходиться в стані хисткої стабільності, одні 
експерти висувають оптимістичні прогнози, а інші чекають настання наступної 

Я бажаю аналітично оглянути розвиток змагання на українському ринку з 02/11/2014 до 02/21/2014 рр. Варто, говорячи мовою цифр, звернути увагу на деяких учасників, 

які, на мою думку, повинні бути відображені у огляді.

Протягом торгової діяльності я спостерігав за використанням інструментом Ux 3.14, який є більш ліквідним, аніж Ux 6.14. Варто зазначити, що інструмент Ux 3.14 є більш 

згладжений і відзначається меншою волатильністю та меншою різницею між bid and ask, що говорить неодноразово провищу ліквідність ринку, а, отже, - більшість 

учасників користуються саме цим інструментом.

Foxkids прийняв 8 угод протягом 02/13/2014, сумарно угоди мали дохідність -0,44%. Foxkids прийняв 2 угоди протягом 02/14/2014, сумарно угоди мали дохідність -1,98%. 

В цілому, станом на 13:00 02/20/2014 загальна дохідність від активності учасника Foxkids склала  -2,42%. Це призвело до зниження позиції станом на 02/20/2014 з  37 

(станом на 02/11/2014) до 105 (загалом 156 учасників). 

Учасник asada прийняв 3 угоди протягом 02/11/2014, сумарно угоди мали дохідність 1,86%. asada прийняв 2 угоди протягом 02/12/2014, сумарно угоди мали дохідність 

-6,56%. asada прийняв 2 угоди протягом 02/18/2014, сумарно угоди мали дохідність 0,28%. Також учасник asada деякі угоди не закривав після закінчення торгового дня. 

При реінвестування 

дивідендів 

американські акції за 

весь час їх існування 

виросли в 28 000 

разів.

Якщо розділити їх 

власний капітал на 

вік, Карлос Слім і Білл 

Гейтс накопичували 
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капіталу кожну годину 

свого життя.
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Девіда Уайза з 

двома колегами, 

46,1% американців 
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 З 1928 року індекс   

Доу-Джонса 

протягом дня 

збільшувався 

більше ніж на 10% 

вісім разів, падав 

більше ніж на 

10% чотири рази, 

і змінювався в ту 

чи іншу сторону 

більше ніж на 5% - 

136 разів.

А. Торопова

Вплив політичної 
кризи початку 
2014р. на 
український 
біржовий індекс

змінилася і ситуація на ринку, почала 

набувати сили тенденція до зростання 

попиту на акції.

24 лютого торги на українському фондовому 

ринку відкрилися зростанням котирувань. 

Індекс «Української біржі» виріс на 17 %. 

Останній раз такі показники були два 

роки тому - восени 2012 -го . Це зростання 

попиту на акції пояснюється стабілізацією 

політичної обстановки і зниженням цін на 

акції. Прикладом можуть слугувати акції 

Єнакіївського МЗ і Азовсталі, які зросли на 

29% і 25% відповідно. У лідери вийшли акції 

«Укрнафти» (+13,6%), Авдіївського коксохіму 

(+11,3%) і Райффайзен Банку Аваль (+9,86%).  

Наступного дня, 25 лютого, зростання 

індексу УБ склало 2,18%, а індекс ПФТС виріс 

на 3,91%. Інвестори дещо оговталися від 

останніх потрясінь і активізували процеси 

купівлі. Зазор для подальшого зростання ще 

є, але все залежить від політичних рішень 

влади . Призначення нового складу Кабміну 

може, як знизити, так і підвищити ціни на 

акції. Незважаючи на прогнозований дефолт 

покупці акцій все ж очікують поліпшення 

інвестиційного клімату у зв’язку зі зміною 

влади.

Наступний різкий стрибок 

біржового індексу відбувся 3 березня. 

Основний індекс Української біржі UX на 

початку торгів 3 березня обвалився більш 

ніж на 11,73% приблизно до 987,96  пунктів. 

До середини дня UX зміг кілька відновитися 

і піднятися до 1042 пунктів ( падіння склало 

близько семи відсотків порівняно з попереднім 

закриттям). Загальний обсяг торгів склав 26 млн 

285,5 тис. грн. Відзначимо, індекс цін на акції на 

торгах фондової біржі ПФТС знизився на 26,09 

пункту або на 6,63% до 367,30 пункту.

За даними британського агентства новин 

«Reuters» на тлі загострення напруженості між 

Росією і Україною на початку торгів 3 березня 

американські фондові індекси демонструють 

тенденцію до зниження разом з іншими 

світовими ринками. Станом на 17:00 за Києвом 

3 березня 2014р. індекс Dow Jones падає на 

118,90 пункту (-0,73%) - до 16202,81 пункту, 

індекс S & P опускається на 9,68 пункту (-0,52%) 

- до 1849,77 пункту, а індекс Nasdaq втрачає 32 , 

74 пункту (-0,76%) - до 4275,38 пункту.

Наразі швидкого оздоровлення ринку експерти 

не прогнозують, навіть за умови нормалізації 

ситуації. Чекати істотного зростання біржових 

індексів у разі швидкого врегулювання 

політичної кризи в Україні не варто. Найбільш 

реальним сценарієм є поступове зростання 

котирувань акцій за умови досягнення 

політичного компромісу і відновлення 

економічної активності.

Таким чином, проаналізувавши паралельно 

перебіг політичних подій і процеси коливання 

цін і попиту на акції, можна виявити певні 

закономірності і взаємозалежності їх розвитку 

та використовувати їх для прогнозування 

майбутніх змін біржового індексу в залежності 

від конкретних політичних подій.
Min

Актуальність зазначеної теми викликана величезними масштабами політичної 

кризи в Україні, яка розпочалася наприкінці листопада 2013р., та її впливом на всі 

сфери економічної і фінансової діяльності. Не була виключенням і Українська біржа, 

а саме коливання її основного індексу(UX).

Біржові індекси - це середні або середньозважені показники курсів цінних паперів, 

як правило, акцій, що дають найкомпактнішу картину про стан і динаміку фондового 

ринку. Вони застосовуються для характеристики ситуації на ринку цінних паперів. 

При продажу і покупці акцій на фондових біржах вони є основними показниками, 

що визначають активність фондового ринку. 

Біржові індекси змінюються під впливом великої кількості факторів, у тому числі 

економічної і політичної ситуації, інфляційних процесів, величини позичкового 

відсотка, ситуації на світових ринках, ступеня ризику вкладень і т.д. 

Вітчизняний фондовий ринок відреагував на загострення політичної ситуації в 

країні помітним коливаннями біржових індексів. Розглянемо розвиток індексу 

Української біржі з кінця січня. 

Загалом події в Україні негативно позначилися на динаміці цього індексу, який з 

20 по 24 січня знизився на 7,8%. Ця тенденція пов’язана з небажанням інвесторів 

вкладати гроші в українські цінні папери в період невизначеної політичної та 

економічної ситуації в країні. Звернемо увагу і на динаміку ф’ючерсних контрактів 

на індекс УБ. Їх вартість з 19 по 28 січня впала на 4,8%. З урахуванням того, що 

гарантійне забезпечення за контрактом становить 20%, потенційні втрати 

трейдерів, що утримують в портфелі дані контракти, могли досягти 24%.

У відповідь на ескалацію політичного конфлікту в країні активність на фондовому 

ринку завмерла. Сукупні середньоденні обсяги торгів на фондових біржах України 

скоротилися за період з 20 по 24 січня до 1,49 млрд. грн., що на 41% менше, ніж за 

попередній тиждень (2,53 млрд. грн.). 

Друга половина лютого характеризується критичним 

загостренням політичної ситуації та розгортанням 

масових збройних конфліктів. У Києві розпалюється 

силове протистояння між владою і мітингувальниками, 

подібні сутички поширюються по всій країні. Такий 

розвиток подій не міг не вплинути на стан біржі. Українські 

біржі відреагували обвалом індексів. “Українська біржа” 

закрилася падінням індексу UX - на 2,04%, до 871,58 

пункту. Обсяг торгів склав 19,518млн грн. Індекс ПФТС 

обвалився на 3,20%, до 299,77 пункту. Станом на 18 лютого 

індекси опустилися більш ніж на 4% .

Разом з тим, як минув пік збройних конфліктів, вщухли 

силові протистояння, збройні залпи і вибухи гранат, 

«Минулого року вперше витрати Apple і Google по 

патентними позовами і незвично дорогих покупок 

патентів перевищили витрати на дослідження і 

розробку нових продуктів», пише New York Times.

Почніть з одного долара. Подвоюйте кожен 

день. Через 48 днів ви будете володіти всіма 

фінансовими активами планети - близько $ 

200000000000000.
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Ось приблизний сценарій : ви приймаєте 

сигнал на вхід в довгу позицію . У той час , як 

ви здійснюєте її , ваш розум , будучи лише 

людським , зупиняється на думці , що ринки 

будуть , повинні і зобов’язані йти вгору. Чорт 

з ними , з торпедами , повний вперед!

Але тим часом трапляється кумедна 

річ: ринок , такий непостійний , яким 

завжди і буває , вирішує повернути на 

південь . У процесі цього ваш технічний 

комплект виявлення вивертів видає ясне 

попередження , якщо не чіткий сигнал, про 

продаж. Проблема в тому , що ваш мозок, 

заповнений реактивної жадібністю, так 

не думає. Він все ще хоче , щоб сигнал на 

покупку виявився правильним , тому він 

велить вам почекати , може, те що було, 

все ж таки стане реальністю. Тим часом 

реальність повідомляє вам: те , що було,- вже 

в минулому. Це вже минулий час . Помилка 

посилюється тим , що свого часу на заняттях 

з самоіміджу , позитивному мисленню , або в 

середній школі вас навчили « не здаватися». 

Що ви і робите,  заподіюючи чималу шкоду 

вашому справжньому іміджу .

Ми так пристрасно хочемо бути правими, 

що як тільки наш розум зациклюється на 

чому-небудь (наприклад , що ринок буде 

бурхливо рости ) , будуть потрібні грім і 

блискавка (іншими словами , наш брокер 

повинен повідомити , що на нашому 

рахунку закінчилися гроші) , щоб змусити 

нас мужньо зустріти дійсність.Дозвольте 

провести наступну аналогію. Візьмемо 

грабіжника банку (у них приблизно 

такий самийзлодійський інстинкт , як і у 

трейдерів ), якому напарник , що стежить 

за обстановкою , повідомляє , що у них 

ще є час , щоб обчистити сховище , тому 

він методично перекладає до себе гроші, 

за якими прийшов. Але потім напарник 

сигналить , що « їдуть копи» . Грабіжник 

банку забирає те , що нагріб , його плани 

змінилися. У цьому відмінність між 

банківськими грабіжниками і трейдерами... 

трейдери залишилися б в банку , 

сподіваючись , що завивання поліцейських 

сирен був помилковим сигналом !

Чому наші успіхи в трейдингу не такі як 
могли б бути?
М. Власов

Структура економічної злочинності в 2013 р.

Інвестбанкінг. 
Інша сторона 
медалі.

В. Колихан

ПАММ -рахунки, 
їх переваги.
А. Кулак

41%
Шахрайство

Фальшиво-
монетництво

Хабарництво

Привласнення і 
розтрата

Порушення авторських 
і суміжних прав

Структура споживання первинних джерел енергії 
в Китаї в 2012 р.

Як з’ясували вчені , протягом перших двох 

років банкіри в середньому працюють по 

80-120 год на тиждень , приїжджаючи на 

роботу до шести ранку і залишаючи офіс тільки 

близько півночі. 

Однак до четвертого року життя банкірів 

починає котитися під укіс. Одні відчувають 

почуття провини за те , що відчувають себе 

хронічно не виспавшись , а значить , не можуть 

зробити роботу вчасно. У інших розвивається 

алергія , а хтось підсаджується на легкі 

наркотики. У третьому виявляються хронічні 

захворювання , на зразок хвороби Крона , 

псоріазу , артриту і захворювань щитовидної 

залози. До шостого року працівники ділилися 

на два табори: 60 % продовжували «війну» 

, тоді як 40 % починали показувати куди 

менше завзяття до роботи , поставивши на 

чільне місце власне здоров’я . Майже 20 % 

йшли з професії. Страждала і особисте життя 

, в результаті чого багато хто опинявся на 

кушетці психотерапевта . Хтось підсів на 

психостимулятори . Деякі покінчили із собою. 

« Ось чому ви не знайдете багато старих 

інвестбанкірів . Це собаче життя » , - сказав 

колишній директор банку 58 -річний Ліндлі 

ДеГармо , який в 1995 році пішов з фінансової 

індустрії , щоб стати пастором .

На мою думку, інвестбанкір – це гарна професія 

для молоді, в якої більше сил, здоров’я та 

бажання чогось досягати, а також немає 

сім’ї та дітей. Віддаючи весь свій час цьому 

виду діяльності, молода людина закладає 

грунт  для гарної кар’єри та великої зарплати, 

адже набратися досвіду, бути витривалим та 

вміти працювати в швидкому темпі ці якості 

справляють гарне враження на роботодавця.

Одним з найпопулярніших інструментів для інвестування на сьогоднішній день є 

ПАММ-рахунки. На тлі всіх інших об’єктів, куди інвестор може вкласти свої кошти, 

вони мають ряд переваг.

   В першу чергу варто зауважити, що жоден інший інструмент не здатен дати таку 

високу прибутковість, як ПАММ-рахунок при тій же самій доступності. Висока 

прибутковість - це одне з найголовніших переваг інвестування в цей вид активів.

Крім цього, вивчити процес інвестування в ПАММ на багато простіше, ніж 

розбиратися у всіх премудростях інвестицій в інші активи. Не кажучи вже про те, 

щоб розібратися в самостійній торгівлі на ринку FOREX. В інтернеті інформації про 

це предостатньо.

   Наступною перевагою варто відзначити доступність ПАММ-рахунків. На тлі інших 

об’єктів для інвестування відкрити ПАММ-рахунок не складає ніяких труднощів. Для 

цього досить вибрати компанію, в якій ви збираєтеся відкрити ПАММ-рахунок або 

кілька ПАММ, зареєструватися в ній і перерахувати гроші керуючому.

   До речі, наступним перевагою ПАММ-рахунків є низький початковий капітал 

для інвестування. Звичайно, у різних керуючих мінімальна сума для інвестування 

може відрізнятися. Однак можна знайти прибуткові та стабільні ПАММ, де сума 

мінімальних інвестицій складає всього 30 доларів. Погодьтеся, не така вже велика 

сума і не так складно її знайти.

  Низький стартовий капітал для початку інвестування роблять ПАММ-рахунки 

доступними практично кожному.

  Після того, як гроші зараховані на ПАММ-рахунок, вони відразу ж починають 

працювати і приносити прибуток інвестору.

  Також варто відзначити і можливість поповнення рахунку в будь-який момент. І, 

що немало важливо, сума, на яку було поповнено рахунок, починає працювати 

відразу, як були зараховані гроші. Вивести гроші також можна в будь-який час. А це 

дає гарантію того, що інвестор не втратить свої гроші, коли у керуючого почався 

збитковий період.

  Складний відсоток - ще одна перевага інвестування в ПАММ-рахунки. Вся 

отримана прибуток, якщо інвестор її не виводить, додається до початкової 

суми вкладу та починає працювати також як і початковий внесок. Таким чином, 

і досягаються ті високі відсотки прибутку, про які можна прочитати в різних 

джерелах.

  Щоб стати керуючим, трейдеру необхідно перерахувати на рахунок і свої гроші. 

Притому ця сума вельми значна. В результаті керуючий ризикує не тільки грошима 

інвесторів, але й власними. А прибуток і збитки розподіляються в рівній пропорції 

між всіма учасниками одне ПАММ-рахунки. Особистий капітал керуючого дає 

гарантію того, що він буде діяти в інтересах інвесторів і прагнути торгувати як можна 

прибутковіше.

  У керуючого немає доступу до грошей інвесторів. Він може тільки здійснювати 

торговельні операції на валютному ринку. Виводити ж гроші він може тільки власні. 

Це виключає шахрайство з боку керуючих ПАММ-рахунками.

  І останнє перевага, яку варто відзначити, кожний інвестор може вибрати того 

керуючого, який підходить саме йому. 

Включаючи 

дивіденди, індекс 

S & P 500 виріс на 

135% з березня 

2009 року по 

січень 2013 року, 

за період, який 

називали «Великою 

рецесією». Він виріс 

точно на стільки 

ж з 1996 по 2000 

роки, за період, 

який називали 

«найбільшим в 

історії зростанням 

ринку

Готівка і інвестиції 

компанії Apple 

зараз на рівні 

ВВП Угорщини і 

перевищують ВВП 

В’єтнаму і Іраку.

Компанія Contrail 

Systems була 

придбана за $ 176 

млн. через два дні 

після її створення.

Згідно з дослідженням 

Environics Analytics 

WealthScapes, 

зараз вперше за 

всі часи звичайна 

канадська сім’я стала 

багатшою звичайної 

американської 

родини.

25% 13%

10%
6%

Інше

5%

1. Вугілля

2. Нафта

3. Біомаса

4. Газ

5. Атомна енергія
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Шахрайство на 
фондовому ринку
О. Глущик

І. Ольховик

Результати 
торгів ФБ 
“Перспектива” 
за лютий 2014р. 

3%
58%

30%60%

Говорити, що фондовий ринок є ідельним - безглуздо , навіть на американській фондовій біржі 

постійно знаходять шахраїв і садять у тюрми , що вже говорити про наш фондовий ринок? В даній 

статті пропоную переглянути декілька основних типів шахрайства на ринку.

Одним з найуживаніших методів шахрайства на ринку неліквідних акцій є фронтраннінг , від 

англійського виразу front - running - забігання вперед. Уявіть , що брокер має наказ від деякого 

фонду на покупку акцій у великому обсязі. Припустимо , що обсяг настільки великий , що здатний 

рушити ринок на кілька відсотків вгору. Тоді брокер здійснює покупку невеликої кількості акцій 

для себе (або у змові з іншим брокером ) перед тим , як виконати заявку фонду . Як тільки заявка 

фонду буде задоволена - брокер продасть свою частку акцій , таким чином миттєво заробивши 

грошей .

Ще одним способом шахрайства називається “ маркап “ , від англійського слова mark - up - націнка 

. Припустимо , що фонд дає заявку на продаж акцій за ціною 100 доларів за акцію. Брокер , замість 

того , щоб відразу виконати заявку - вичікує деякий час , поки ціна не підійметься вище 100 

доларів  і здійснить продаж акцій за ціною 101 долар. Фонду ж брокер відпише продаж за ціною 

100 доларів , тим самим укривши дохід у розмірі 1 долар на акцію. Знову ж, практично миттєвий 

прибуток .    

Ну і, нарешті , маніпулювання цін . Способів існує дуже багато , опишу один з них. Два брокера 

змовляються і починають покупку і продаж одного і того ж блоку акцій . Схема виглядає так: 

перший брокер продає другому блок акцій за завищеною ціною , майже в той же момент другий 

брокер продає акції, але вже за більш завищеною ціною першого брокеру і т.д. У результаті 

третій брокер(и) побачивши несподіване зростання активу здійснює покупку цього блоку акцій і 

«програє».

Далі,  відключення торгової платформи(на онлайн ринках) під час сильних рухів ринку ,

Це відбувається постійно майже у всіх брокерів СНД . Цю тему підносять під виглядом , сервер 

перевантажений ...

Спробуємо розібратися , ви перебуваєте в позиції , на ринку паніка , обвал курсу , ви намагаєтеся 

закрити операцію будь-яким способом , телефонуєте брокеру і він закриває її по ринку , тобто за 

тією ціною яка влаштовує самого брокера , так як реального курсу ви не бачите , і ця операція буде 

явно не на вашу користь. 

Затримка підтверджень 

- досить тонка гра , ідея 

її порівняно проста 

- уявіть собі , що ви - 

брокер і отримуєте 

заявку на купівлю 400 

акцій за ціною bid . Ви 

розміщуєте цю заявку 

і вам  “нараховують” ці 

400 акцій . Що ви робите 

далі? Правильно , нічого 

- ви не повідомляєте 

клієнту про те , що 

заявка його виконана 

- просто відправляєте  

йому повідомлення  

“Приносимо 

вибачення за затримку 

підтвердження . Не 

вводьте ваші заявки 

повторно , вони 

можуть бути виконані 

“ . Тепер - якщо курс 

акцій опуститься - ви 

відправите клієнту 

підтвердження про 

покупку - нехай зрадіє . 

Якщо курс підніметься - 

ви не відправите клієнту 

підтвердження , але 

продасте цей лот самі.

“Надування пузиря “ (“ 

Pump And Dump “ Scam 

) - популярний і дуже 

простий в організації вид 

ринкової маніпуляції. Її суть 

полягає в тому , що шахрай 

, видаючи себе за інсайдера 

, незалежного аналітика 

або просто обізнану 

особу , поширює завідомо 

неправдиву інформацію про 

компанію для формування 

агресивного попиту на її 

акції. У результаті штучно 

створеного навколо акцій 

ажіотажу ціна на них зростає , 

і шахрай отримує можливість 

“зняти вершки “ , продавши 

свої акції за завищеною 

ціною. Після того , як 

маніпуляція зроблена, ціна 

акцій повертається на свій 

вихідний рівень , залишаючи 

рядових інвесторів зі 

збитками.

Пропозиція “ гарячих “ 

акцій ( Hot Stocks ) . Дана 

афера часто орієнтована на 

недосвідчених інвесторів , і її 

предметом виступають акції 

зовсім дрібних компаній, що 

відрізняються низькою ціною 

і дуже низькою ліквідністю , 

що робить їх дуже зручним 

інструментом для ринкових 

маніпуляцій. 

Нечесний брокер купує у 

американського емітента 

зі значною знижкою 

великий пакет акцій і потім 

, використовуючи тактику 

“ нав’язування “ і тиску 

, переконує інвесторів 

купувати ці папери , причому 

за дуже завищеною ціною. 

Після того , як брокер 

Протягом лютого 2014 року на ФБ «Перспектива» укладено та виконано 

5 776 договорів на загальну суму 36,45 млрд грн. (на 6% більше, ніж у 

попередньому місяці).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у лютому 

ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою 

загального біржового обороту 81%), друге місце – у ПАТ «Фондова 

біржа ПФТС» (16%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (1%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» 

становить:

за лютий 2014 року: щодо ОВДП – 84%, облігацій підприємств – 27%, 

акцій – 4%, інвестиційних сертифікатів – 11%, строкових контрактів – 

90%;

за січень-лютий 2014 року: щодо ОВДП – 84%, облігацій підприємств 

– 34%, акцій – 21%, інвестиційних сертифікатів – 11%, строкових 

контрактів – 92%.

Найбільший обсяг торгів у лютому було зафіксовано з державними 

облігаціями України (96,24%), строковими контрактами (2,59%) та 

облігаціями підприємств (1,08%). При цьому 0,003% торгів проведено 

на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ “АКСОН-ІНВЕСТ”, ПАТ 

КОМПАНІЯ “ЕЛЬБА”), 2,59% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних 

контрактів, яких протягом місяця було укладено 523 114), 88,17% - на 

адресному ринку, 4,17% – на ринку заявок, 5,06% - на ринку РЕПО.

У лютому до біржового списку були вперше включені облігації 

ДЕРЖАВНОЇ ІПОТЕЧНОЇ УСТАНОВИ, ПАТ “ПРОФІНАНС”, ДП 

“ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ”, ПАТ “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ”, ПрАТ 

“НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ”, акції ПАТ “ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ”, 

ПАТ “БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА”, ПАТ “ПТАХОФАБРИКА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА”, ПАТ “ЗНВКІФ “БОНД”, ПАТ “АГРОФОСФАТ”, ОВДП тощо.

Станом на 28.02.2014 кількість цінних паперів та інших фінансових 

інструментів  у біржовому списку становила 663. З них: 157 – 1-го рівня 

лістингу, 69 - 2-го рівня лістингу, 437 - позалістингові.

Структура біржового списку: 156 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 

186 серій облігацій підприємств (33 – 2-го рівня лістингу, 153 - 

позалістингові), 7 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня 

лістингу, 2 – 2-го рівня лістингу, 4 - позалістингові), 1 серія іпотечних 

облігацій (2-го рівня лістингу), 260 випусків акцій (16 – 2-го рівня 

лістингу, 244 - позалістингові), 38 серій інвестиційних сертифікатів 

(17 – 2-го рівня лістингу, 21 – позалістингові), 6 серій опціонних 

сертифікатів (позалістингові) та 9 

кодів (серій) ф’ючерсних контрактів 

(позалістингові).

Капіталізація акцій у біржовому 

списку станом на 28.02.2014 склала 

132,58 млрд. грн.

 Загалом  протягом лютого договори 

на ФБ «Перспектива» укладалися 

щодо 180 фінансових інструментів 

(27% середньомісячної кількості у 

біржовому списку).

 Кількість членів біржі станом на 

28.02.2014 - 142 торговця цінними 

паперами. .

фірм венчурного 

капіталу генерує 95% 

доходів промисловості, 

і склад цих 3% з часом 

змінюється лише 

незначно.

американців 

накопичують 

заощадження, в першу 

чергу на пенсію.

мають менше 

$ 25 тис. 

мають менше  

$ 1000.

У першому кварталі 

2012 року кількість 

щоденних продажів 

продуктів iPhone 

компанії Apple 

перевищувала 

кількість дітей, що 

народжувалися у світі 

за день (402 тисячі і 

300 тисяч, відповідно), 

згідно Mobile First.

У 2011 році вперше 

за весь час в Азії 

мільйонерів стало 

більше, ніж у Північній 

Америці, згідно RBC 

Wealth Management.

згідно Mobile First.

EUR/USD - 0.7250

GBP/USD - 0.6067

CHF/USD - 0.8827

AUD/USD - 1.1014
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23%

СТАВЛЕННЯ 
СУСПІЛЬСТВА ДО 
РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО 
ТОВАРНОГО РИНКУ В 
УКРАЇНІ
Ю. Хомяк

Анотація. Один з сучасних напрямків руху економіки АПК – товарний біржовий ринок. 

Впровадження біржової системи продукує ряд переваг для регулюючих органів та вигідних 

умов для учасників. Через сукупність різних причин біржі не можуть розвиватись в Україні 

за своєю істинною суттю. Пасивність людей, їх хибне уявлення про біржовий ринок є не 

останніми перешкодами його адекватного становлення.

Вступ. АПК України сьогодні має ряд проблем, що потребують вирішення. Всім відомі недоліки 

збитків сільськогосподарських виробників через нерегулярні продажі, нестабільні ціни та 

інше. Вихід давно знайдений в розвинутих країнах світу – це біржовий товарний ринок. Але 

незрозуміло чому наша країна вже багато років не може впровадити цей механізм в свою 

економіку. І як не остання є причина пасивного ставлення продавців до цих аспектів. Окремі 

грані поведінки товаровиробників є ключовими основами при впровадженні біржового 

механізму, саме це, на нашу думку є актуальним, для швидшого руху біржових процесів.

Результати досліджень. Як апріорі, можна висловитись, що біржова торгівля є ефективним 

механізмом в економічних процесах суспільства. Але, через ряд причин цей об’єкт ринку не 

знаходить використання українськими підприємцями та звичайними фізичними особами. 

Хоча точно визначено систему переваг і функцій, що надає біржа:

•	 концентрація	попиту	і	пропозиції	в	єдиному	місці;

•	 формування	ринкових	цін	на	основі	кон’юктури	ринку;

•	 регулювання	оптового	товарообігу	на	основі	ринкових	законів;

•	 зближення	продавців	і	покупців	в	просторі	і	часі;

•	 мінімізація	комерційного	і	фінансового	ризиків;

•	 боротьба	проти	монополізму	на	товарному	ринку;

•	 прискорення	товарообігу	з	врахуванням	світового	розподілу	праці;

•	 кваліфіковане	посередництво	між	покупцями	і	продавцями;

•	 інформаційне	забезпечення	учасників	товарних	ринків.

Поведінка такого суб’єкту, як учасники біржових торгів потребує детального розгляду.

Основними причинами відсутності біржового ринку в Україні є:

•	 відсутність	належного	законодавства		та	його	нестабільність;

•	 проблеми	в	кліринговій	системі,	яка	необхідна	біржовому	ринку	для	розвитку;

•	 високий	рівень	тіньової	економіки,	відсутність	прозорості;

•	 відсутність	якісної	інформації	про	біржі	країни	та	їх	діяльність;

•	 необізнаність	народу	в	суті	системи	біржової	торгівлі;

•	 небажання	кооперуватись	малих	фермерських	господарств;

•	 хибне	сприйняття	суспільством	теоретичних	основ	діяльності	бірж.

“Індекс Української 
Біржі” (KUBI) - перший 
аналог ETF в Україні
Ю.Токова
Свою діяльність перший аналог ETF в Україні розпочав у  29 березні 2011 року, на ринку заявок 

«Української біржі» ставши, 41 - м емітентом - індексним фондом «Індекс Української біржі» (тікер - KUBI 

). 

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні доходності, максимально наближеної до доходності 

Індексу українських акцій Української біржі (без врахування витрат Фонду), як у періоди зростання, так 

і у періоди падіння індексу. Відповідно до традиційної класифікації, Фонд може бути класифікований 

як «індексний фонд».

Для досягнення цієї мети Фондом планується використовувати пасивну стратегію управління 

активами. Така стратегія передбачає:

По-перше, максимальне наближення структури портфелю Фонду до структури індексу-бенчмарку. З 

огляду на те, що у будь-який конкретний момент часу структура портфелю Фонду може не відповідати 

структурі індексного кошику через вплив ринкових факторів, допускається відхилення частки 

кожного цінного папера в активах Фонду від частки цього цінного папера в індексному кошику в 

межах 2 відсоткових пунктів. У разі зміни структури кошика Фонд намагатиметься привести структуру 

портфелю у відповідність новому складу кошика.

По-друге, мінімізацію операційних витрат Фонду. Управління Фондом буде здійснюватися таким 

чином, щоб звести кількість операцій з акціями до мінімуму, якщо це не суперечитиме поставленим 

цілям.

У процесі діяльності Фонду планується утримувати не більше  

активів у грошових коштах. Отримані в період утримання позицій в 

портфелі дивіденди будуть використовуватися для покриття витрат 

Фонду та направлятися на додаткові емісії. Виплата дивідендів 

власникам інвестиційних сертифікатів не передбачається.

Індексний фонд « Індекс Української біржі » створений компанією « КІНТО» за підтримки «Української 

біржі». Це перший фонд в новому класі біржових інструментів на українському фондовому ринку. 

Принципи роботи фонд « Індекс Української біржі » аналогічні тим, які використовуються в класичних 

біржових індексних фондах ETF ( Exchange Traded Fund ) за кордоном з урахуванням особливостей 

українського законодавства.  «Структура фонду повністю повторює структуру Індексу українських 

акцій , який зараз складається з найбільш ліквідних українських акцій. 

Таким чином , купуючи сертифікат фонду , інвестор може швидко 

придбати диверсифікований портфель цінних паперів ». 

« Індекс українських акцій - це , по суті , весь ринок в одному KUBI . 

•	 Easy	to	use	(	простота	використання)	,	

•	 transparency	(прозорість	)	

•	 flexibility	(	гнучкість	)

БАНК «ФОРУМ» ЗБАНКРУТУЄ? КЛІЄНТИ 
БАНКУ РОЗКАЖУТЬ ПРО СВОЇ СТРАХИ.
Тривожні настрої на межі істерики поширюються серед клієнтів 

банку «Форум». Спричинило їх введення у банку «Форум» тимчасової 

адміністрації. На думку економічних експертів, необхідності у 

її введенні не було. Незважаючи на те, що банк мав отримати 

рефінансування, це питання дуже раптово було знято із розгляду – і 

до банку було введено тимчасову адміністрацію.

Найбільш радикальні фахівці у сфері фінансів малюють не райдужні 

перспективи: …десятки тисяч фізичних осіб-вкладників, підприємців 

та підприємств, раптово залишилися без обігових коштів…Різке 

зменшення надходження податків до бюджету… Перспектива 

затримки виплат зарплат працівникам сотень приватних та 

державних підприємств…

Вкладники підозрюють, що введення тимчасової адміністрації 

– перший крок до банкрутства банку. Наслідки можуть бути 

жахливими. Кошти громадян і підприємств, які зберігаються у банках, 

при банкрутсві банківської установи, мають тенденцію зникати без 

сліду…
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Економічні теорії 
змови
Н. Романенко

Термін “теорія змови” увійшов в 

активний ужиток в кінці 60-х рр.., А в 

1997р. був включений в Оксфордський 

словник англійської мови. Прихильники 

теорії впевнені: людська історія 

є не низкою випадкових подій, а 

цілеспрямованим і керованим сірими 

кардиналами процесом. На рубежі 

століть конспірологічні теорії отримали 

неймовірну популярність, міцно 

вписавшись в медійний ландшафт. Тепер 

практично будь-яка подія має шлейф 

змовницьких версій.

Дослідники відзначають , що про змови 

люди згадують , коли в суспільстві йдуть 

складні дестабілізуючі процеси - інтерес 

до конспірології прокидався після 

Французької революції ,  в 90 -і рр. . в Росії 

та після терактів в Америці, тощо. Віра в 

змови дає людям зручну цілісну картину 

світу без протиріч , в якій всі проблеми 

обумовлені діями могутніх сил. Раніше їх 

роль відводилася богам і чудовиськам 

, з часом їх змінили урядові агенти і 

держкорпорації .

Сьогодні найважливіша діюча в світі сила 

- економічні інтереси, і все більше число 

конспірологів розплутують таємниці в цій 

сфері. Я розглянув найбільш популярні 

економічні теорії змови, зваживши 

аргументи «за» і «проти». 

 Доларові ляльководи 

Змова : всім, що відбувається в світі керує 

невелика таємна організація , головний 

інструмент впливу для якої -- долар.

Спроби встановлення єдиного 

світового порядку робилися протягом 

всієї людської історії: і Олександр 

Македонський, і Чінгісхан , і будувавший 

тисячолітній рейх Адольф Гітлер йшли до 

нього . Глобалізаційні процеси частково 

зруйнували різницю держав і культур 

, але остаточно стерти національні 

кордони їм не вдалося. Однак 

конспірологи вважають , що світом керує 

єдиний таємний уряд. Якщо загарбники 

минулого боролися насильницькими 

методами , то сьогоднішні лідери діють 

вишуканіше: вони зрозуміли , що світ 

можна просто придбати. 

 Нафтовий розвал

Змова : розвал СРСР - результат 

довготривалого проекту ЦРУ , одним 

з пунктів якого було інспіроване США 

зниження світових цін на нафту.

Крах радянської імперії оповитий 

безліччю міфів. Одна з найбільш 

правдоподібних версій - економічна. 

Світове падіння цін на нафту позбавило 

країну конвертованої валюти для 

закупівлі імпортного продовольства 

, в той час як Радянський Союз був 

найбільшим імпортером зерна. 

Скорочення нафтодоларового 

потоку також позбавило державу 

коштів для фінансування армії і для 

покупки “ вірності метрополії “ у 

республік і країн Східної Європи.

Змовники в білих халатах

Змова: боячись втрати прибутку, 

виробники ліків приховують 

від людства недорогі і по-

справжньому ефективні методи 

лікування. 

Безальтернативна енергетика

Змова: нафтові компанії через 

побоювання втратити світову 

енергетичну владу стримують 

розвиток альтернативної 

енергетики. 

Нафта відноситься до 

поновлюваних природних 

ресурсів, однак її споживання, як і 

ціна, з кожним роком збільшується. 

Водночас альтернативні 

джерела енергії ніяк не можуть 

скласти конкуренцію нафти: 

згідно конспірологічної теорії, 

світові постачальники дорогого 

палива полягають у таємному 

енергетичному змові. 

Операція “Війна”

. Змова : продавці зброї активно 

беруть участь у розв’язанні війн , 

щоб мати постійний попит на свій 

товар.

Торгівля зброєю приносить 

величезні гроші. Згідно з доповіддю 

Стокгольмського міжнародного 

інституту дослідження проблем 

світу , обсяги продажів військово 

-промислових компаній росли 

навіть у кризовому 2009р. Значна 

частина озброєнь набувається 

країнами в обхід закону. Основні 

гравці на цьому ринку - США , Росія 

, Китай , країни Європи - в останні 

роки були залучені в скандали 

із незаконною торгівлею 

озброєнням. Торгівля зброєю 

- не тільки можливість 

зберегти геополітичну 

ініціативу , але й відмінна 

можливість поповнити 

казну. Тому конспірологи 

стверджують , що війни , в 

тому числі постійно тліючі 

африканські конфлікти 

, вигідні найбільшим 

збройовим державам , і 

тому їх нерідко викликають 

штучно ззовні.

Лідер на світовому 

збройовому ринку - США. 

Конспірологи відзначають, 

що саме Перша і Друга 

світові війни зробили долар 

основною резервною 

валютою, і щоб сьогодні 

утримати статус-кво, 

господарям зоряно-

смугастого прапора 

періодично доводиться 

підкидати дрова у 

міжнародні конфлікти.

Споживча монополія

Змова: для того щоб 

максимізувати власний 

прибуток, виробники 

випускають неякісну і 

недовговічну продукцію, 

а також впроваджують 

на ринок ГМО-продукти, 

які деякі прихильники 

конспірологічних теорій 

вважають різновидом 

біологічної зброї.

Чисельність 

працездатного 

населення 

Японії (у 2012 

році - 62,2% 

від загальної 

чисельності 

населення) до 

2050 року може 

скоротитися 

до всього лише 

49,1%. 
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О. Надахівський

Функціонування 
венчурних фондів 
в Україні на 
сучасному етапі 

«Акція» в наш час досить популярне 

слово.  Проте не у всіх воно викликає ті 

ж самі асоціації. Що для вас є «акцією»? 

Ми зустрічаємо це слово на рекламних 

щитах, вітринах магазинів, чуємо по 

радіо, телебаченню, читаємо в газетах, 

журналах і науковій літературі, проте чи 

завжди його значення ми сприймаємо 

однаково? 

Прибутковість коштовних паперів 

складається з двох складових: 

•	 дивідендні	виплати;	

•	 приріст	курсової	вартості	

(приріст ціни).

 Право на  здобуття дивідендів мають 

лише власники, зареєстровані в реєстрі 

акціонерів  на момент настання дати 

закриття реєстру (дата, визначувана 

керівництвом  емітента, на яку 

реєстр надає емітенту повний список 

поточних акціонерів).  Величина 

дивідендів, як правило, відома наперед 

або може бути легко  спрогнозована.  

Курс акцій акціонерних товариств 

Що таке ціна акції і від чого вона 
залежить?
М. Цвид

званих  інвесторів. Основну ж 

групу складають азартні гравці, 

яких теж залучають  рухи ринку і 

вагання цін на акції. Але для них 

важлива сама гра! — їх робота  на 

фондовому ринку не має нічого 

спільного з інвестуванням. Вони  

працюють на внутрішньо-денному 

тренді. — І одна і друга група 

трейдерів  впливають на зміни 

ціни на акції.  Брокерові вигідно, 

щоб трейдер за торговельну сесію 

відторговував  якомога більше 

акцій — тому що це заробіток 

брокера. А раз всі починають з  

цього місця, та більшість на ньому 

і закінчує, тим самим поповнюючи 

ряд  розчарованих трейдерів-

невдах.  

Я гадаю, що для торгівлі на ринку 

коштовних паперів не обов’язково  

мати не лише економічну, але і 

навіть вищу освіту. Для  успішної 

біржової торгівлі трейдеру 

всього лише потрібно навчитися  

спостерігати за ринком, 

відстежувати взаємозв’язки між 

ринковими  чинниками і робити 

правильні висновки, а також 

обов’язково знати, що  потрібно 

робити, якщо вони виявилися 

неправильними — це і є запорука  

успіху будь-якого трейдера,  якої б 

тактики він не дотримувався.

залежить від багатьох факторів, 

зокрема від економічної 

і політичної стабільності, 

інфляційних процесів, ступеня 

ризику капіталовкладень, 

можливості вкладання коштів 

у нерухомість та інших. Тому 

математично точно формалізувати 

визначення курсу акцій 

неможливо.

Думаю, що кожна людина, яка 

хоч деякий час стежила за зміною  

ринкових котирувань акцій, 

відмітила, що ці зміни чимось схожі 

на випадкові блукання кульки 

по рулетці. Хоча насправді це не 

зовсім так. Якщо поглянути на 

графіки акцій, що відображають 

динаміку цін за тривалий 

період, то можна відмітити деякі 

закономірності, а інколи навіть 

без жодного досвіду зробити 

«зрозумілі навіть їжакові» висновки 

про подальший напрямок тренду.  

Але якщо все так зрозуміло, 

то чому ж більшість трейдерів 

програють?

На мій погляд, парадокс 

біржової торгівлі полягає в 

тому, що закономірності  руху 

ціни залучають лише невелику 

частину учасників торгів, так 

 Одним із найбільш важливих механізмів, що забезпечує інноваційні процеси ресурсами 

для їх розвитку, слугує венчурне інвестування. Венчурний капітал відіграє важливу 

роль у прискоренні економічного зростання й створенні якісно нових робочих місць, 

оскільки сприяє розвитку нових високотехнологічних виробництв та виробленню нової 

високоякісної продукції. 

Венчурне інвестування в Україні за умов ефективного його запровадження здатне 

стимулювати розвиток виробництва високотехнологічних товарів, а також надати імпульс 

для розвитку науки, техніки, економіки загалом.

.Суть венчурного капіталу знаходить прояв у механізмі венчурного фінансування, який 

передбачає дольову участь інвесторів у капіталі венчурної фірми шляхом придбання 

акцій через варанти, опціони або конвертовані цінні папери. Мета, яку переслідують 

інвестори, полягає в отриманні надприбутків від комерціалізації нововведення.

 Венчурне фінансування традиційно відбувається у два етапи. На першому етапі 

акумулюють засоби з різних джерел корпорацій, пенсійних фондів, страхових компаній, 

приватних іноземних інвесторів, банків та фондів венчурного капіталу. На другому - кошти 

фонду розподіляють серед відібраних за результатами експертизи проектів. 

Венчурними інвесторами можуть бути фізичні та юридичні особи, які вирішили вкласти 

гроші у компанії, що швидко розвиваються, шляхом придбання акцій цього підприємства.

 Форми венчурного інвестування достатньо різноманітні, але специфіка українського 

постприватизаційного акціонерного капіталу диктує переважання інвестиційного 

кредиту - від вкладень в спеціально випущені під проект облігації до прямого 

інвестиційного кредитування через венчурні фонди.

 Найчастіше функцію венчурних капіталістів в Україні виконують компанії з управління 

активами.

 Основні сфери інвестування венчурних фондів: будівництво, торгівля, готельний і 

туристичний бізнес, переробка сільгосппродукції, страхування, інформатизація.

Розвиненість фондового ринку - важливий чинник у розвитку венчурного бізнесу, тому 

що він забезпечує ліквідність венчурних інвестицій.

 Незважаючи на зазначені негативні моменти, в Україні є підстави спо-діватися на успіх, 

насамперед, через наявність галузей, що мають потенціал зросту й велику кількість 

перспективних проектів, які потребують фінансу-вання і є потенційно 

вигідними для венчурного інвестора. Тому першочерго-вою потребою 

є створення і реалізація ефективної державної політики стиму-лювання 

венчурного бізнесу з урахуванням провідного зарубіжного досвіду.

Отже, в Україні останнім часом поступово зростає увага влади до венчурного 

бізнесу. Сьогодні вже напрацьовано низку законодавчих та нормативних 

актів, спрямованих на врегулювання інноваційної сфери, покращання 

інвестиційного клімату в державі. Створення належних умов для діяльності 

інвестиційних фондів дасть змогу Україні мати в їх особі ефективний 

механізм для розвитку ринку цінних паперів, які відіграють значну 

роль у міжгалузевому перерозподілі капіталу, підвищують стабільність 

фондового ринку, стимулюють внутрішнє і зовнішнє інвестування. Основна 

причина активності держави у сфері венчурного інвестування пов’язана 

з усвідомленням тих важливих функцій, які венчурний капітал ефективно 

виконує в сучасній ринковій економіці.

Венчурні фонди в Україні використовуються для оптимізації управління 

активами фінансово-промислових холдингів та зниження податкового 

навантаження, тоді як венчурне інвестування (або інвестування ризикового 

капіталу) у світі залишається одним із найважливіших джерел капіталу для 

компаній, швидкий ріст та розвиток яких постійно потребує додаткових 

зовнішніх інвестицій (як правило, це підприємства малого та середнього 

бізнесу).

Нобелівські 
премії в галузі 
економіки

2011 - Томас Дж. Сарджент 

(США) і Крістофер А. Сімс за 

їх емпіричне дослідження в 

області причин і слідства в 

макроекономіці.

2010 - Пітер Діемонд (США), 

Дейл Т. Мортенсен (США), 

і Піссарідес Крістофер 

(Великобританія) за їх 

аналіз ринку з моделями 

пошуку.

2009 - Елінор Остром (США) за аналіз 

економічного управління, особливо 

вільного міського населення і Олівер 

Е. Улліамсон (США) за його аналіз 

економічного управління, особливо в 

області компанії.
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Роль конкуренції  
у розвитку 
економіки

      Серед рушійних сил економіки особливу роль відіграє конкуренція. Конкуренція - 

економічна боротьба, суперництво між окремими виробниками продукції, робіт, послуг 

за задоволення власних інтересів, це рушійна сила розвитку ринкової економіки 

Основне завдання конкуренції – завоювати ринок, перемогти своїх конкурентів в 

боротьбі за споживача, забезпечити одержання сталого прибутку.

    Роль конкуренції виявляється передусім у тому, що вона створює важливі стимули для 

науково-технічного прогресу. 

Конкуренція являє собою відносини між товаровиробниками з приводу одержання 

максимального прибутку. Такий вид економічних відносин існує за певних умов, коли є :

•	 діяльність	на	ринку	незалежних	постачальників	достатньої	кількості	товарів;

•	 присутність	на	ринку	достатньої	кількості	незалежних	покупців;

•	 відсутність	угод	між	постачальниками	та	споживачами,	які	можуть	обмежити	

конкуренцію;

•	 вільний	доступ	до	капітанів,	сировини	та	інших	виробничих	ресурсів	на	

ринку.

   Основними учасниками ринкової конкуренції є виробники та споживачі, інтереси яких 

взаємопов’язані: виробники задовольняють свої інтереси щодо отримання прибутку 

від своєї діяльності за рахунок задоволення інтересів споживачів у товарах певного 

асортименту, відповідної якості та в необхідній кількості.

Зокрема, розрізняють такі види конкуренції:

•	 цінова	—	конкуренція,	що	здійснюється	через	зниження	цін;

•	 нецінова	—	конкуренція,	здійснювана	через	підвищення	якості	товарів,	їх	

надійності, збільшення термінів служби, підвищення продуктивності, поліпшення умов 

реалізації за незмінних цін;

•	 чиста	(ідеальна,	досконала)	—	конкуренція,	на	ринку	з	багатьма	продавцями	

та покупцями тотожного, взаємозамінного товару, коли жоден із продавців чи покупців 

не здатний відчутно вплинути на ціну чи обсяги продажу;

•	 недосконала	—	конкуренція,	коли	ринок	не	здатний	виконувати	свої	функції,	

внаслідок чого, наприклад, окремі виробники мають змогу контролювати ціни й обсяги 

продажу продукції, яку вони виробляють;

•	 монополістична	—	конкуренція,	яка	має	місце	на	ринку	з	багатьма	

продавцями і покупцями та значною кількістю товарів, що реалізуються за різними 

цінами;

•	 олігополістична	—	конкуренція,	на	ринку	з	небагатьма	великими	

продавцями товарів, здатними суттєво впливати на ціни реалізації цих товарів; модель 

ринкової структури, за якої небагато великих фірм монополізують виробництво і 

реалізацію основної маси товарів.

   Економічна конкуренція можлива лише за умов збалансованого поєднання приватних 

інтересів її учасників та публічних інтересів - щодо дотримання прав та законних 

інтересів споживачів, держави як організатора господарського життя в суспільстві, 

територіальних громад щодо екологічної безпеки виробництва тощо.

Д. Головко
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Інформативно

From the editor

The purpose of the journal is to inform young people about Ukrainian Exchange 2014 and its results. An 
important function of the publication is to deepen students’ knowledge about stock markets and the 
economy as a whole. I hope you will like it.
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