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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма дисципліни “Комп’ютерний аналіз фінансових 

ринків” є складовою методичного забезпечення навчального процесу для 

підготовки бакалаврів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за 

спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізацією «Інформаційні технології в 
бізнесі» та якою окреслено коло основних знань, умінь та навичок, що 

підлягають засвоєнню студентами для проведення аналізу фінансових ринків 

методами, які базуються на технічних індикаторах розрахованих 
комп’ютером шляхом виконання розрахунків за заданими алгоритмами.  

 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом дисципліни “Комп’ютерний аналіз фінансових ринків” є 

основні індикатори економічної статистики, інструменти фінансової 

політики суб'єктів ринку і характер їхнього впливу на фінансові ринки. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни “Комп’ютерний аналіз фінансових ринків” 

– опанування студентами теоретичних знань і практичних навичок для 
проведення аналізу фінансових ринків із застосуванням високотехноло-

гічного програмного забезпечення. 

 

Основні завдання 
Основні завдання дисципліни “Комп’ютерний аналіз фінансових 

ринків” – ознайомити студентів з методами аналізу фінансових ринків, 

засвоїти практичні навички застосування інструментарію торговельної 
платформи MetaTrader для проведення комп'ютерного аналізу фінансових 

ринків. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна “Комп’ютерний аналіз фінансових ринків” взаємопов’язана 

з такими дисциплінами як «Економіко-математичне моделювання», 

«Дослідження операцій», «Моделювання економіки», «Моделі економічної 
динаміки», «Фінанси, гроші і кредит», «Прогнозування соціально-

економічних процесів», «Кількісні методи в економіці та управлінні», 

«Міжнародна економіка», «Системи моніторингу в економіці». 
 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі-
фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен: 
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а) знати 

 основні наукові підходи та сучасні концепції розвитку фінансових 

ринків; 

 основні методи аналізу фінансових ринків; 

 комп'ютерні технології аналізу фінансового ринку; 

 роль фінансів у розвитку ринкових відносин; 

 особливості проведення фундаментального аналізу; 

 короткострокові та довгострокові фундаментальні фактори; 

 класичні фігури технічного аналізу; 

 види цінових графіків; 

 похідні фінансові інструменти; 

 принципи та методи управління капіталом; 

 визначення понять криптовалюта, криптопортфель, крипторинок; 

б) уміти 

 об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються на 

фінансових ринках; 

 аналізувати тенденції розвитку фінансових ринків, визначати 

вплив і взаємозв'язок фінансової сфери та соціально-економічних 

процесів у економіці;  

 здійснювати аналіз і прогнозування стану фінансового ринку; 

 розробляти рекомендації з торгівлі фінансовими інструментами; 

 оптимізувати портфель фінансових інструментів; 

 відстежувати процеси взаємодії між собою світових фінансових 

ринків; 

 застосовувати інструментарій технічного аналізу для дослідження 

фінансових ринків; 

 застосовувати методу управління капіталом для отримання  

потенційно можливого для фінансового ринку прибутку; 

 проводити технічних та фундаментальний аналіз крипторинку. 
 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхід-
ний рівень сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 
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З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовува-

ти знання для розв’язання нестандартних завдань 

та проблемних ситуацій 

  
Навчальна програма складена на 4 кредити.  

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.  

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  
Номер  

теми 

Назва теми 

Тема 1. 
Основи укладу й функціонування міжнародних   
фінансових ринків 

Тема 2. Фундаментальний аналіз 

Тема 3. Технічний аналіз 

Тема 4. Міжринковий аналіз 

Тема 5. Похідні фінансові інструменти 

Тема 6. Торговельні системи 

Тема 7. Управління капіталом 

Тема 8. Крипто-технічний аналіз 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Основи укладу й функціонування  

міжнародних фінансових ринків 

 Структура світового фінансового ринку: фондовий ринок, ринок 

запозичень, товарний ринок, міжнародний валютний ринок. Класифікація 
міжнародних ринків. Переваги ринку Forex. Характеристика міжнародного 

валютного ринку. Основні валюти. Основні принципи маржинальної 

торгівлі. Учасники валютного ринку. Центральні банки. Режим роботи 

міжнародного фінансового ринку. Валютний курс: пряме й непряме 
котирування. Ціни Bid та Аsk. Розмір спреду. Вартість пойнту. Крос-курси.  

 

ТЕМА 2. Фундаментальний аналіз 
Сутність та особливості фундаментального аналізу. Теорія еластичності. 

Індексні методи вимірювання економічних процесів. Фондові індекси. Еко-

номічні цикли. Короткострокові та довгострокові фундаментальні фактори.  
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Показники руху торгового та інвестиційного капіталу. Показники, що 
характеризують стан фінансового ринку країни. Агреговані макроекономічні 

показники. Показники динаміки виробництва і торгівлі. Показники 

статистики праці. Показники інфляції. Індикатори кредитно-грошового 
регулювання економіки. Індикатори ділового циклу. Індекси економічної 

(ділової і споживчої) активності і оптимізму. Показники будівельної галузі. 

Календар економічних подій. Психологічна природа сприйняття ринком 

економічних даних. 
 

ТЕМА 3. Технічний аналіз 

Сутність та об’єкти технічного аналізу. Аксіоми технічного аналізу. 
Класифікація методів технічного аналізу. Теорія Доу.  

Види цінових графіків: лінійний, гістограма, японські свічки, хрестики-

нулики.  

Класичні фігури технічного аналізу. Ціновий тренд. Рівні підтримки та 
опору. Лінії тренду та лінії каналу. Основні фігури розвороту. Фігури 

продовження тренда. 

Хвильова теорія Еліота. Правила інтерпретації хвиль Еліота. Співвідно-
шення між хвилями Еліота.  

Послідовність Фібоначчі. Лінії Фібоначчі. Віяло Фібоначчі. Дуги 

Фібоначчі. Зони Фібоначчі. 
Математичні засоби технічного аналізу. Трендові індикатори. Осциля-

тори. Допоміжні індикатори. 

 

ТЕМА 4. Міжринковий аналіз 
Еволюція взаємодії світових фінансових ринків. Етапи економічного 

циклу взаємодії фінансових ринків по М.Прінгу. Грошовий ринок і ринок 

боргових зобов’язань. Товарний ринок і ринок боргових зобов’язань. Товар-
ний ринок і грошовий. Фондовий ринок і ринок боргових зобов'язань. 

Товарний і валютний ринки. Валютний ринок і грошовий. Валютний ринок і 

фондовий. Товарний і фондовий ринки. Фондовий ринок і золото. 
Диференціал процентних ставок. Національні ринки. 

 

ТЕМА 5. Похідні фінансові інструменти 

Види похідних фінансових інструментів. Ринок похідних фінансових 
інструментів. Ф'ючерси. Опціони. ОТС опціони. Фондові свопи. Форварди. 

Ціноутворення. Волатильність. Відношення Put-to-Call. Контракт СFD.  
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ТЕМА 6. Торговельні системи 
Основи проектування й тестування торговельних систем. Типи торгове-

льних систем. Переваги торговельних систем. Вимоги до системи. Структура 

торговельної системи. Правила відкриття позиції. Правила закриття позиції. 
Використання стоп сигналів. Популярні стратегії виходу. Застосування 

осциляторів і трендових індикаторів. Повторне входження. Проектування 

системи. Роздільне тестування системи: входи, виходи, стопи. 

 

ТЕМА 7. Управління капіталом 

Необхідність Моnеу management (ММ). Основні принципи управління 

капіталом. Методи управління капіталом. Фіксоване число лотів. Фіксована 
сума на угоду. Фіксований відсоток на угоду. Множинні контракти. 

Узгодження виграшів і програшів (Z-Score). Метод Келлі. Оптимальне F 

(Ральф Вінс). Фіксовано-пропорційний метод (Райан Джонс). Метод ковзної 

середньої (Scaling Equity Мanagement Strategies). Метод мартінгейл та 
антимартінгейл. 

 

ТЕМА 8. Крипто-технічний аналіз 
Криптовалюта. Криптопортфель. Крипторинок. Біржі криптовалют. 

Фундаментальний аналіз криптовалют. Технічний аналіз криптовалют. 

Прогнозування курсу криптовалют. Мультибіржеві торговельні термінали. 
 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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5. Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра [Текст] / А. Генкин, А. 
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