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МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО>КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У СТРУКТУРІ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Анотація. Проаналізовано основні внутрішні взаємозв’язки системи інформаційно^комунікаційних тех^
нологій на ринку цінних паперів та виявлено, що основними дійовими особами ринку цінних паперів є трей^
дери. Вони приймають рішення відповідно до формалізованих або неформалізованих моделей, які формують^
ся на основі існуючих економічних теорій за допомогою технологій. Важливою складовою частиною об’єкта
досліджень є автоматизація прийняття рішень на ринку цінних паперів.

Ключові слова: трейдери, ринок цінних паперів, автоматизація, Інтернет, інтелектуальні агенти,
ієрархія, система управління, інтелектуальні системи.

Summary. Basic internal intercommunications of the system of communication of information technologies are
analyzed at the fund market and it is discovered that the basic acting’s persons of fund market are traders. They make
a decision, which are formed on the basis of existent economic theories by technologies in accordance with the formalized
or not formalized models. The important constituent of the researches object part is automation of decision making
at the fund market.

Key words: traders, fund market, automation, Internet, intellectual agents, hierarchy, control the system, intellectual
systems.

Постановка проблеми. Починаючи з другої
половини XX століття провідні світові держави
прискорили свій соціально�економічний розви�
ток через функціонування НТП, єдиної мережі
Інтернет�економіки, частиною якої став інфор�
маційно�комунікаційний електронний ринок цін�
них паперів та інвестицій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
вітчизняних спеціалістів немає єдиної думки щодо
того, які форми людської діяльності треба вклю�
чати в поняття «модернізація інформаційно�кому�
нікаційних технологій». Українські вчені приділя�
ють увагу ролі інформаційних технологій у розвит�
ку сучасної економіки, побудові постіндустріаль�
ного суспільства, привабливості інвестиційного
клімату, поглиблення міжнародного співробітниц�
тва, і лише кілька вітчизняних авторів, таких як
М. Крейда, Т. Ковальчук, О. Чубукова, З. Варналій,
М. Крупка, П. Кравець, аналізують нові сфери
народного господарства, яке розвивається в Ук�
раїні на основі новітніх інформаційно�комуніка�
ційних технологій, та деякі зарубіжні дослідники,
такі як Д. Разуваєв, П. Ушанок, О. Кобелев.

Невирішені частини загальної проблеми. Мо�
дернізація інформаційно�комунікаційних техно�
логій у структурі ринку цінних паперів українсь�
кими вченими мало висвітлена і в основному ба�
зується на закордонному досвіді, але й у зару�
біжних спеціалістів також немає єдиної думки з
цього приводу. Оскільки модернізація інформа�
ційних технологій дійсно нова і малодосліджена,
а трактування її аспектів різноманітні, актуальним
постає питання розробки науково обґрунтованих
методів удосконалення та модернізації інформа�
ційно�комунікаційних технологій в Україні за до�

помогою яких електронна торгівля цінними папе�
рами досягне свого нового розвитку.

Проаналізувати основні ознаки модернізації
інформаційно�комунікаційних технологій, вия�
вити характерні риси, визначити електронну тор�
гівлю як спеціального інституту (інституціональ�
них форм), дослідити переваги інформаційно�
комунікаційних технологій на ринку цінних па�
перів є основними завданнями дослідження.

Метою наукового дослідження є визначення
інформаційно�комунікаційних технологій у струк�
турі фондового ринку України.

Виклад основного матеріалу. Ринок цінних
паперів України являє собою динамічну систему,
успіх подальшого розвитку якої визначається тим,
чи зможе він ефективно реалізувати функцію за�
безпечення доступу до інвестиційних ресурсів.
Саме перерозподіл грошових ресурсів у реальний
сектор економіки на покриття потреб в інвесту�
ванні та формуванні ринкової оцінки бізнесу є ос�
новною функцією ринку цінних паперів. Важли�
вою складовою економічного зростання у висо�
корозвинених країнах виступає ринок цінних
паперів, один з основних важелів формування на�
ціональних заощаджень та прискорювач руху
фінансових потоків в Україні. Національний ри�
нок цінних паперів повинен стати універсальною
забезпечувальною структурою фінансового меха�
нізму інвестиційної діяльності. Універсальність
розвитку такого ринку обумовлюється формуван�
ням специфічного поля законодавчо�правових,
інституційних, організаційно�методичних та фі�
нансово�інвестиційних характеристик, які спри�
ятимуть максимальній концентрації усіх форм
фінансування інвестиційної діяльності з різнома�
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нітними джерелами їх попереднього походження.
Розвиток універсального ринку цінних паперів
залежить від багатьох факторів, у тому числі і від
модернізації інформаційно�комунікаційних тех�
нологій.

Функціонування єдиної інформаційної ме�
режі, Інтернет�економіки, частиною якої є елект�
ронний ринок цінних паперів та інвестицій,
складність і динаміка бізнес�процесів почали
стрімко зростати. При цьому бізнес вимагає пос�
тійного вдосконалення сервісу для клієнтів, інди�
відуального підходу до кожного споживача, впро�
вадження інновацій і скорочення витрат, поши�
рення в нові сфери діяльності та мінімізації ри�
зиків. Відповідно прийняття рішень у цих умовах
характеризується високою невизначеністю, вимо�
гою функціонування у реальному часі, наявністю
багатьох взаємно суперечливих критеріїв, необхі�
дністю враховувати знання і досвід фахівців, які
не тільки погано формалізуються, але й постійно
змінюються, та рядом інших нових вимог [1–3].

Функціонування єдиної інформаційної мере�
жі — Інтернет — обумовлює утворення мережевих
співтовариств, що значно впливають на економіч�
не життя суспільства: наступає ера інформаційно�
комунікаційних технологій ринку цінних паперів.

Разом з тим в Україні модернізація інформа�
ційно�комунікаційних технологій у структурі рин�
ку цінних паперів — на відміну від розвинених
країн — тільки переходить до наступаючого етапу
свого розвитку, що вимагає поглибленого вивчен�
ня закордонного досвіду в даній області та її сти�
мулювання. Оскільки проблематика модернізації
інформаційно�комунікаційних технологій дійсно
нова й уже тому недостатньо досліджена, а трак�
тування цілого ряду її аспектів різними українсь�
кими й закордонними вченими часом помітно
розходяться між собою, для розробки такої кон�
цепції необхідне більш глибоке проникнення в
сутність модернізації інформаційно�комуніка�
ційних технологій у структурі ринку цінних па�
перів, адекватна оцінка її ролі у світовій економіці.

О. Кобелев під модернізацією інформаційно�
комунікаційних технологій розуміє «технології
вдосконалення операцій на ринку цінних паперів
та управління процесами з допомогою електрон�
них засобів обміну інформації» [4, с. 23–24].

Отже, проаналізувавши визначення поняття
«модернізація інформаційно�комунікаційних тех�
нологій» на ринку цінних паперів, введемо своє
бачення даного поняття: модернізація інформа�
ційно�комунікаційних технологій — це сфера ре�
алізації продукту цінних паперів та послуг за до�
помогою всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

До основних ознак модернізації інформацій�
но�комунікаційних технологій можна віднести:

1) факт здійснення операції електронним
шляхом, тобто з використанням комп’ютерно�
мережевих технологій;

2) поширення права власності на активи, які
продаються або купуються, включаючи як тра�
диційні, так і принципово нові;

3) частота вчинення однорідних операцій, яка
може бути об’єктивно виміряна провайдером і
підтверджена незалежними аудиторами;

4) обставини реалізації активу, в тому числі й
електронним способом.

Якщо розглядати електронну торгівлю в усьому
її багатогранному змісті, то варто виділити шість
головних каналів (інструментів) її реалізації:

1) Інтернет (включаючи електронну пошту);
2) інтерактивне телебачення;
3) телефон (при цьому в області електронної

торгівлі останнім часом усе більш активно вико�
ристовується технологія ІР�телефонії);

4) факс;
5) електронний обмін даними (EDI, Electronic

Data Interchange);
6) системи електронних платежів і переказів

коштів [5, с. 23].
Соціально�економічна суть модернізації ін�

формаційно�комунікаційних технологій прояв�
ляється через характерні риси (атрибути). Таких
характерних рис можна виділити чотири.

Електронна торгівля втілює в собі особливий,
сформований на основі інформаційно�комуніка�
тивних технологій (ІКТ), тип інфраструктури
ринку цінних паперів у формі матеріального про�
дукту й послуг.

По�друге, електронна торгівля як особливий
різновид ринкових інститутів (інституціональних
форм), що включають в себе у першу чергу на�
ступні моменти:

1) сукупність ринкових суб’єктів, зв’язаних
між собою на основі ІКТ;

2) сукупність правил, на основі яких взаємо�
діють ринкові суб’єкти з використанням ІКТ.

По�третє, електронна торгівля є частиною
«електронної економіки», що є одним із напрям�
ків формування та найважливішим елементом так
званої нової інноваційної економіки.

Електронна інноваційна економіка (e�Econo�
my) — в широкому розумінні — економіка, зас�
нована на широкому та інтенсивному викорис�
танні інформації, знань та інформаційних техно�
логій. У дещо вужчому розумінні — мережева еко�
номіка, тобто економіка, що базується на мере�
жевих технологіях і моделях — бізнес�бізнес і
(Business 2 Business) і — бізнес�споживач (Business
2 Consumer) [6, с. 18].

І по�четверте, модернізовані інформаційно�
комунікаційні технології ринку цінних паперів
виступають як особлива соціально�економічна
форма ринку.

До основних переваг інформаційно�комуні�
каційних технологій, у порівнянні з оф�лайн або
звичайною торгівлею на ринку цінних паперів,
можемо віднести наступні:
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1) практично необмежене коло потенційних
клієнтів;

2) низька вартість трансакцій;
3) малий обсяг первісних вкладень, пов’яза�

ний з відсутністю необхідності купівлі або оренди
торговельних площ і торговельного устаткування;

4) запобігання несумлінності або недосвідче�
ності продавців;

5) простота обліку руху товару;
6) зручність проведення маркетингових дос�

ліджень;
7) великий потенціал розвитку системи ро�

боти із клієнтами, без ризику, що система «знай�
де» собі інше місце роботи, як це нерідко відбу�
вається із продавцями, що набрали досвід.

Але й електронна торгівля має свої недоліки,
які пов’язані з її технічною частиною, що сьогодні
ще перебуває у стадії розробки.

У системі інформаційно�комунікаційних тех�
нологій упускається ефект, можливий тільки при
особистому контакті покупця й продавця, що
досягається за рахунок чарівності продавців, їхніх
інтуїтивних здатностей.

По�друге, далеко не всі компанії, що є при�
сутніми на цьому ринку, надають повноцінний
набір послуг, що включає в себе можливість одер�
жання повної інформації про послуги, про умо�
ви покупки й доставки, можливість он�лайн роз�
міщення замовлення й оплати, інформацію про
програми заохочення клієнтів.

На ринках Центральної та Східної Європи
можна спостерігати специфічний он�лайн пейзаж.

Ринки Центральної та Східної Європи, як і
раніше, не відображають проникнення швидкіс�
ного Інтернету до рівня, порівнянного з країна�
ми із розвиненою економікою, але показники
зростання мають велике значення. Очевидно, що
існує великий потенціал на ринку Центральної та
Східної Європи.

Країни Центральної та Східної Європи заре�
єстрували у січні 2010 року більше 50 відсотків на�
селення, які мають доступ до Інтернету — Естонія,
Чехія, Латвія, Словенія і Литва. Серед них Естонія
була лідером, в якій Інтернет користувачів є близь�
ко 68 відсотків населення. Схоже, що розвинуто.

Інтернет в Естонії почався раніше, ніж у
більшості інших країн Центральної та Східної
Європи. На всіх інших ринках Центральної і
Східної Європи рівень проникнення складає
менше 50 відсотків, і слід зазначити, що це знач�
но менше, ніж у країнах Західної Європи, таких
як Німеччина, Франція і Велика Британія — де
він коливається в межах 70 відсотків (рис. 1).

Угорщина, Болгарія, Словенія та Литва скла�
дають наступну групу після України, Румунії та
Росії в країнах з найвищими темпами зростання
проникнення, а середній результат перевищує 30
відсотків. В інших країнах коливається навколо
рівня 20 відсотків зростання.

Рис. 1. Проникнення Інтернету в Центральній
і Східній Європі, 2007–2010 рр.

Розроблено автором на основі [7, с. 18]

В Україні модернізація інформаційно�кому�
нікаціних технологій у структурі ринку цінних
паперів розвивається за сценарієм, багато в чому
подібним до нових індустріальних країн другого
покоління (Бразилія, Мексика, Аргентина, Ма�
лайзія, Індонезія й ін.). Для цього сценарію на�
самперед характерно бурхливе, стрибкоподіб�
не формування й розвиток національної мережі
Інтернету як найважливішого елементу матеріаль�
но�технічної бази й інфраструктури ринку цінних
паперів, а також інших інформаційно�комуніка�
ційних засобів і технологій, застосовуваних у
даній сфері [8; с. 1345].

Проблем і питань в українському секторі
ринку цінних паперів та в модернізації інформа�
ційно�комунікаційних технологій поки що
більше, ніж відповідей і готових схем та рішень,
що працюють на практиці. Можна сказати, що
міжнародна інформаційно�комунікаційна систе�
ма технологій на Заході, зокрема в США, в кон�
тексті досвіду та досягнень, а в Україні — в кон�
тексті проблематичності.

В Україні інформаційно�комунікаційні техно�
логії характеризуються невисоким рівнем підготов�
леності до участі в економічних інноваційних про�
цесах, однобокими знаннями про методи та інстру�
менти і їх можливості на ринку цінних паперів.

Недостатньо розвинений ринок цінних па�
перів і труднощі з акціонуванням, українські
Інтернет�компанії не можуть залучати кошти за
рахунок первинного розміщення акцій. Це най�
дешевші гроші, а за їх відсутності зростає роль
оцінки перспектив окупності проекту.

Тут основні стратегії розділяються. Одні на�
цілені на отримання доходів від реклами, інші
роблять ставку на модернізацію інформаційно�
комунікаційних технологій, треті — на комп�
лексні проекти.

Рекламна бізнес�стратегія розрахована на
створення різного роду популярних ресурсів, що
надають безкоштовні послуги. Строки окупності
таких проектів — рік�два (рекламний ринок зро�
стає стрімко).
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Горизонти окупності проектів, орієнтованих
на електронну комерцію (мається на увазі торгів�
ля і маркетинг через Інтернет), здаються більш
віддаленими з ряду причин. У їх числі нерозви�
неність необхідної для електронної торгівлі інфра�
структури, брак довіри. У перспективності елект�
ронної комерції не сумнівається ніхто, але немож�
ливість швидкої окупності стимулює компанії до
залучення доходів від реклами.

Інформаційно�комунікаційні технології на
ринку цінних паперів — як наслідок використання
Інтернету, а не нової концепції. У той же час саме
завдяки своїй утилітарності перед електронною
торгівлею на ринку цінних паперів відкриваються
найбільш значні перспективи в столітті глобалізації
й високих технологій. З огляду на викладене вид�
но, що глобалізація ринків неможлива без інфор�
маційно�комунікаційних технологій як сполучно�
го інструменту. А модернізація технологічного роз�
витку поступово приведе до подальшого розвитку
ринку цінних паперів і стане основним інструмен�
том залучення інвестицій в економіку України.

Досліджуючи основні завдання розвитку
інформаційно�комунікаційних технологій у струк�
турі ринку цінних паперів, автор дослідив також
і управління ринком цінних паперів за допомо�
гою мультиагентного підходу для прийняття
рішень у сфері проведення торгів на ринку цінних
паперів та інвестицій в Україні.

Визначаючи основні завдання автоматизації
процесів ринку цінних паперів головною метою
слід вважати ефективне управління портфелем
цінних паперів на основі агентно�орієнтованої
інформаційної технології.

Виникла необхідність у більш потужних і
гнучких інтелектуальних програмних системах,
здатних безупинно здобувати нові знання та
змінювати свою структуру і функції, розвиваю�
чись та адаптуючись до розв’язуваних задач і умов
зовнішнього середовища. Моделі та методи авто�
матизованого управління портфелем цінних па�
перів на ринку цінних паперів суттєво впливають
на підвищення ефективності інвестиційних
рішень, які приймаються на ринку цінних паперів
за рахунок створення та розвитку ефективних
методів, моделей, розробки та модернізації інфор�
маційно�комунікаційних технологій управління
портфелем цінних паперів [9, с. 7].

Для досягнення мети одним зі шляхів вирішен�
ня подібних задач є застосування мультиагентних
систем (МАС), що отримали стрімкий розвиток в
останнє десятиліття. Мультиагентні інформаційно�
комунікативні технології надають нові унікальні
можливості для компаній, даючи змогу вирішувати
складні завдання та створювати програмні систе�
ми, що приносять високу ефективність, нову якість
сервісу і ряд інших переваг над конкурентами, а
найголовніше те, що вони залучають інвестиції у
реальний сектор економіки [10, с. 9].

Інтернет�системи є розробкою мультиагентних
систем (крос�платформні розподілені інтелекту�
альні системи), являють собою сукупність інтелек�
туальних агентів, які є автономними об’єктами,
вони можуть самостійно реагувати на зовнішні події
та приймати відповідні рішення. Саме така спря�
мованість розвитку та модернізації інформаційно�
комунікаційних технологій на ринку цінних паперів
сьогодні у межах мультиагентних технологій дає
можливість розробити різні типи агентів, які харак�
теризуються спеціалізованими властивостями, кон�
кретною моделлю поведінки та сімейством архітек�
тур компонентів, для яких властиві розподіленість
і автономність, що дозволяє впроваджувати розпо�
ділену обробку інформації [11, с. 14].

Застосування мультиагентного підходу при
використанні агентів�брокерів, які спілкуються
між собою з використанням наперед визначеного
синтаксису, правил та онтологій, дає змогу реалі�
зувати концепцію «cloud�computing», використо�
вуючи мультиагентні технології передачі та оброб�
ки інформації за допомогою Інтернет�систем —
проектування інтелектуальних систем прийняття
рішень на основі отриманої з Інтернету інфор�
мації. Така спрямованість пояснюється тим, що
обсяги інформації в Інтернеті такі великі, що їх
практично неможливо опрацювати людині, тому
необхідні комп’ютерні системи інтелектуальної
обробки інформації, які забезпечують професійну
підтримку для прийняття ефективних рішень.

Досліджуючи основні внутрішні взаємозв’язки
системи інформаційно�комунікаційних технологій
на ринку цінних паперів та інвестицій, виявили, що
дійовими особами ринку цінних паперів є трейде�
ри, які ухвалюють рішення щодо купівлі та прода�
жу цінних паперів, вони приймають рішення відпо�
відно до формалізованих або неформалізованих
моделей, які формуються на основі існуючих еко�
номічних теорій за допомогою технологій.

Висновки. Результати проведеного досліджен�
ня дають можливість сформулювати наступні
висновки.

1. На думку автора, поняття «модернізація
інноваційно�комунікаційних технологій» — це
сфера реалізації продукту цінних паперів та по�
слуг за допомогою всесвітньої глобальної систе�
ми Інтернет.

2. Функціонування єдиної інформаційної
мережі — Інтернет — обумовлює утворення ме�
режевих співтовариств, що значно впливають на
економічне життя суспільства: наступає ера
інформаційно�комунікаційних технологій ринку
цінних паперів.

3. Оскільки проблематика модернізації інфор�
маційно�комунікаційних технологій дійсно нова й
уже тому недостатньо досліджена, а трактування
цілого ряду її аспектів різними українськими й
закордонними вченими часом помітно розходять�
ся між собою, для розробки такої концепції необ�
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хідне більш глибоке проникнення в сутність мо�
дернізації інформаційно�комунікаційних техно�
логій у структурі ринку цінних паперів, адекватна
оцінка їх ролі у світовій економіці.

4. Дослідження показують, що розв’язування
задачі управління ринком цінних паперів та інве�
стицій може бути ефективно виконано на основі
агентно�орієнтованого підходу — одного з нових
перспективних напрямків штучного інтелекту, що
сформувався на основі результатів досліджень в
області розподілених інформаційних систем, ме�
режних технологій вирішення проблем та пара�
лельних обчислень, де ключовим елементом МАС
є програмний агент, здатний сприймати поточну
ситуацію та взаємодіяти з іншими агентами у про�
цесі вироблення відповідних варіантів рішень.

5. Можливості радикально відрізняють МАС
від існуючих «жорстко» організованих систем.
Такі рішення забезпечують їм здатність до само�
організації, що є дуже важливою властивістю для
ринку цінних паперів та інвестицій, який функ�
ціонує в умовах багатофакторної невизначеності.

Література

1. Аннаков Байрам. Системная динамика и
агентное моделирование фондового рынка [Елек�
тронний ресурс] / Байрам Аннаков. — 2009. —
1 c. — Режим доступу : http://www.empatika.com/
blog/sd�and�am�stock�market.

2. Кузнєцова Н. С. Ринок цінних паперів в
Україні: правові основи формування та функціо�
нування / Н. С. Кузнєцова, І. Р. Назарчук. — К. :
Юрінком Інтер, 1998. — 526 с.

3. Собкевич О. В. Розвиток фондового ринку
України як чинник підвищення рівня економічної

безпеки держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук:
21.04.01 [Електронний ресурс] / О. В. Собкевич ;
Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін�т пробл.
міжнар. безпеки. — К., 2008. — 20 с. — укp.

4. Кобелев О. Особенности развития маркетин�
га в среде Интернет / О. Кобелев // Маркетинг. —
2002. — № 2. — С. 23–33.

5. Баула О. В. Перспективи розвитку інформа�
ційноі складовоі фондового ринку: вітчизняні
реалії та світова практика / О. В. Баула // Еконо�
мічний форум. — № 1. — 2011. — С. 21–31.

6. Eastern Europe E�Commerce Report 2009 //
yStats. com GmbH & Co. KG, 2010. — 110 р.

7. Там само.
8. SiSMar: Social Multi�agent Based Simulation of

Stock Market (Extended Abstarct) / Zahra Kodia,
Lamjed Ben Said, Khaled Ghedira // Proc. Of 8th
Int. Conf. on Autonomous Agents and Multiagent
Systems (AAMAS 2009), Decker, Sichman, Sierra
and Castelfranchi (eds.), May, 10–15, 2009,
Budapesht, Hungary, pp. 1345–1346.

9. Davis Darryl. A Multi�Agent Framework for
Stock Trading [Електронний ресурс] / Darryl Davis,
Yuan Luo, Kecheng Liu. — 7 p. — Режим доступу :
http://www.cs.kuleuven.ac.be/~lexe/papers/wcc.pdf.

10. Жмурко С. А. Основные принципы и моде�
ли построения многоагентных систем / С. А. Жмур�
ко. — Таганрог : Технологический институт Юж�
ного федерального университета, 2008. — 11 с.

11. Кубліков В. К. Пріоритети розвитку корпо�
ративного сектора та ринку цінних паперів в
Україні : автореф. дис. ... д�ра екон. наук: 08.00.08
[Електронний ресурс] / В. К. Кубліков ; Одес.
держ. екон. ун�т. — О., 2009. — 37 с. — укp.


