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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Предметом дисципліни «Криптовалюта та віртуальні біржі» є теоретичні та методичні 

засади організації та функціонування віртуальних бірж та  ринку криптовалют. 

Метою навчальної дисципліни «Криптовалюти та віртуальні біржі» є засвоєння 

теоретичних знань та формування професійних компетентностей щодо організації та 

проведення біржових торгів у віртуальному просторі, та функціонування ринку 

криптовалют.  

Основні завдання: 

 оволодіти теоретичними та організаційними основами функціонування ринку 

криптовалют та віртуальних бірж; 

 поглиблено вивчити регуляторні та законодавчі акти щодо функціонування 

ринку криптовалют та віртуальних бірж; 

 набути знань з питань організації та здійснення біржової діяльності;  

 оволодіти практичними навичками проведення торгів цифровими активами на 

віртуальних біржах;  

 оволодіти теоретичними підходами та практичними навичками щодо проведення 

технічного та фундаментального аналізу;  

 набути знань з питань організації та здійснення Інтернет-трейдингу;  

 ознайомитися з процедурою Іnitial Сoin Оffering;  

 набути знань з питань майнінгу криптовалюти та основних її видів 

 ознайомитися з технологією блокчейн та формами її практичного застосування у 

діяльності фінансових інституцій. 

Вимоги до знань і умінь  

а) знати:  

- основні принципи, технології, форми та методи функціонування ринку 

криптовалют та процедури проведення торгів на віртуальних біржах; 

 сутність та основні характеристики криптовалют, їхні види та принципи 

майнінгу; 

 концептуальні засади здійснення професійної діяльності на віртуальних 

біржах; 

 регуляторний аспект організації фінансових операцій з криптовалютами 

в Україні та закордоном; 

 правила та процедури здійснення біржової діяльності та види біржових 

операцій;  

 методи й етапи проведення технічного і фундаментального аналізу;  

 елементи та основні групи операцій хеджування;  

 принципи та форми Інтернет-трейдингу;  

 процедуру проведення Initial Coin Offering;  

 принципи та правові механізми застосування технології блокчейн у 

діяльності фінансових компаній.  

б) уміти:  



 застосовувати правила біржової торгівлі на віртуальних біржах;  

 застосовувати основні методи розрахунку біржових індексів;  

 проводити фундаментальний аналіз та технічний аналіз;  

 використовувати різні форми операцій хеджування на ринку 

криптовалют;  

 здіцйснювати порівняльний аналіз криптовалют;  

 розробити план проведення Іnitial Сoin Оffering (ICO) та Pre-ICO як форми 

залучення інвестицій на фінансовому ринку. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 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 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і 

використовувати знання для розв’язання 

нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 3 кредити.  

 

Форми контролю: поточний контроль, залік.  

 

  



РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер теми Назва теми 

Тема 1 Криптовалюти, їхні види, принципи майнінгу та роль на фінансовому 

ринку 

Тема 2 Правове регулювання операцій з криптовалютою в зарубіжних країнах 

та в Україні 

Тема 3 Фондовий ринок, його учасники та інструменти 

Тема 4 Фондові біржі та принципи організації біржових операцій 

Тема 5 Принципи та інструменти проведення фундаментального аналізу на 

біржовому ринку 

Тема 6 Основи проведення технічного аналізу, його методи та індикатори 

Тема 7 Механізми хеджування угод на біржовому  ринку 

Тема 8 Інтернет-трединг як спосіб доступу до торгів на віртуальних біржах 

Тема 9 ICO (Initial Coin Offering) як засіб залучення фінансових інвестицій 

Тема 10 Технологія блокчейн (Blockchain) та форми її застосування на 

фінансових ринках 

 

  



РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Криптовалюти, їхні види, принципи майнінгу та роль на 

фінансовому ринку 

Сутність криптовалюти, передумови її виникнення та відмінність від 

електронних грошей. Види криптовалют. Ринок криптовалют та особливості його 

функціонування. Капіталізація ринку криптовалюти. Bitcoin – обмінники. 

Криптовалютні біржі. Особливості bitcoin та форми його функціонування. 

Криптовалютний гаманець. Апаратні криптовалютні гаманці. Локальні криптовалютні 

гаманці. Онлайн криптовалютні гаманці. Арбітраж криптовалюти. Сутність та принципи 

майнінгу. Значення майнінгу для функціонування криптовалют. Основні функції 

майнінгу. Основні складові «ферми». Програма-клієнт для видобутку криптовалюти. 

Економічна ефективність майнінгу криптовалюти.  

 

Тема 2. Правове регулювання операцій з криптовалютою в зарубіжних 

країнах та в Україні 

 

Політика міжнародних організацій щодо визнання криптовалюти та її легального 

статусу. Позиція Національного банку України щодо визнанння операцій з 

криптовалютою. Регуляторний аспект ринку криптовалют у різних країнах  світу. 

Законодавче регулювання обігу криптовалют в Україні проблеми і перспективи їх 

розвитку. Директиви ЄС та рекомендації FATF щодо політики запобігання відмиванню 

коштів отриманих злочинним шляхом при здійсненні фінансових операцій з 

криптовалютою. Міжнародний досвід законодавчого регулювання питання 

функціонування криптовалют, криптовалютних бірж, майнінгу та виводу криптовалюти 

в фіат. 

 

Тема 3. Фондовий ринок, його учасники та інструменти 

 

Поняття фондового ринку. Завдання та функції фондового ринку. Первинний і 

вторинний фондовий ринок. Біржовий і позабіржовий фондовий ринок. Інфраструктура 

фондового ринку. Концепція функціонування і розвитку фондового ринку України. 

Державне регулювання фондового ринку України. Національнана комісія з цінних 

паперів та фондового ринку. Саморегулівні організації професійних учасників 

фондового ринку та їх обєднання. Види професійної діяльності на фондовому ринку. 

Діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність; дилерська діяльність; 

андеррайтинг; діяльність з управління цінними паперами). Діяльність з управління 

активами інституційних інвесторів. Депозитарна діяльність. Діяльність з організації 

торгівлі на фондовому ринку. Клірингова діяльність. Інструменти фондового ринку 

цінні папери – пайові, боргові, інвестиційні,  приватизаційні, іпотечні та деривативи.  

 

 

Тема 4. Фондові біржі та принципи організації біржових операцій 

Організація торгівлі на фондовому ринку. Утворення фондової біржі та права її 

членів. Статут фондової біржі. Організація торгівлі на фондовій біржі. Учасники 

біржових сесій. Правила фондової біржі. Фондові індекси. Порядок укладання біржових 

угод. Біржові операції. Види біржових контрактів. Характеристика ф’ючерсного 

контракту. Операції на реальний товар («кеш»-угоди («спот») і форвард-угоди). 

Ф’ючерсні операції. Суть та види фінансових ф’ючерсів. Відсоткові фінансові 

ф’ючерси. Опційні операції. Опціони з фінансовими інструментами. Формування 



ф’ючерсних та майбутніх спотових цін. Суть біржового клірингу та процес його 

організації. Біржова спекуляція на ф’ючерсних ринках. Спекулятивні стратегії із 

застосуванням ф’ючерсних контрактів та опціонів. 

 

Тема 5. Принципи та інструменти проведення фундаментального аналізу 

на біржовому ринку 

Суть фундаментального аналізу. Фундаментальний аналіз як основа 

прогнозування майбутніх цін та курсів. Основні етапи фундаментального аналізу. 

Загальна схема проведення фундаментального аналізу. Курсоутворюючі чинники й 

новини фундаментального характеру на фондовому ринку. Інвестиційні рейтинги.  

 

Тема 6. Основи проведення технічного аналізу, його методи та індикатори 

Суть технічного аналізу. Основні методи та прийоми технічного аналізу. Методи 

дотримання тренду. Основні постулати та методи технічного аналізу. Методи (Графічні 

та аналітичні) та індикатори (тренду, моменту, сили ринку, змінності) технічного 

аналізу. Основні положення теорії Доу. Основні види графіків і правила їх побудови. 

Графічний аналіз фінансових ринків. Теорія Фібоначчі і хвильова теорія Елліотта. 

Основні фігури технічного аналізу. Основні види „японських свічок”. Структурні теорії 

технічного аналізу.  

 

Тема .7. Механізми хеджування угод на біржовому  ринку 

Економічний зміст та основні характеристики хеджування. Види хеджування. 

Види операцій хеджування. Основні елементи хеджування. Методи захисту від ризику 

для фінансових інструментів. Порівняльня характеристика операцій хеджування. 

Здійснення хеджевих операцій з урахуванням реальних ситуацій на ринках. Особливості 

хеджування цінових ризиків. Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів. 

Ефективність хеджування.  

 

Тема 8. Інтернет-трединг як спосіб доступу до торгів на віртуальних біржах 

Розвиток інтернет-трейдингу в Україні. Проведення операцій в інтернет-

трейдингу. Торгівельні платформи. Онлайн – брокери. Основні системи інтернет-

трейдингу. Базові торгові стратегії. Інтернет-трейдинг на ринку FOREX. Таймфрейм. 

Кредитне плече. Маржа. Гарантійне забезпечення. Експірація ф’ючерсів. Ризики та 

ліміти в трейдингу. Управління позицією.  

 

Тема 9. ICO (Initial Coin Offering) як засіб залучення фінансових інвестицій 

Сутність ICO (Initial Coin Offering). Відмінність ICO від традиційного збору 

коштів. Основні етапи ICO. Краудфандинг за допомогою ICO. ICO – токени. Аналіз 

ринку ICO. Діяльність ICO – компаній.  

 

Тема 10. Технологія блокчейн (Blockchain) та форми її застосування на 

фінансових ринках 

Сутність технології блокчейн (Blockchain). «Хешування» у блокчейні. Переваги 

технології блокчейн. Принцип роботи блокчейну. Сутність транзакції. Сфера 

застосування технології блокчейн. Кран криптовалюти. Накопичувальний кран 

криптовалюти. Дискретний кран криптовалюти. Платформа Етереум. Смарт-контракт. 

Впровадження технології блокчейн у діяльність організацій. Використання блокчейну 

для реєстрації різних видів прав. Платформи і проекти на базі технології блокчейн.  
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Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/23410/2/MNK-

ME_2017_Datsko_M_V- Blockchain_technology_114-116.pdf 

13. Дзюба С.О. Проблеми правового регулювання відносин Інтернет-трейдингу на 
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цінних паперів /А.О. Дробязко// Наукові праці НДФІ. - 2017. - No 4. - C. 26-28. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/448/96
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/710/97
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0525-17
http://global-national.in.ua/archive/14-2016/152.pdf
http://global-national.in.ua/archive/14-2016/152.pdf


15. Зимовець В.В. Капіталізація ринку криптовалют та інвестиційний потенціал 
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аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; 
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/Олександр Овчарук// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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31. Садченко O.В. Технологія блокчейн у сфері фінансових послуг для підприємства 
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http://zt.knteu.kiev.ua/files/2018/01(96)/10.pdf 

8. Васильчак С.В. Використання криптовалют в сучасних економічних системах 
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10. Винья П., Кейси М. Эпоха криптовалют: Как биткоин и блокчейн меняют 
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– Режим доступу: https://hmarochos.kiev.ua/2016/03/09/yak-bitkoini-pidkoryuyut-

kiyiv/ 

41. Як порахувати вартість криптовалют // Мінфін. – 2017. – 30 жовтня. – Режим 

доступу: ttps://minfin.com.ua/ua/2017/10/30/ 30695626 

42. Чумаченко О.Г. Передумови виникнення криптовалюти [Текст] /О.Г. Чумаченко, 

Л.О. Баластрик //Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту. - 

2017. - Вип. 4. - С. 96-99. 

43. Biryukov A. and Pustogarov I. Bitcoin over Tor isnot a good idea. In Security and 

Privasy, (SP), Symposium on, pages 122-134. IEEE, 2015. DOI: 10.1109/SP.2015.15 

44. Frank Chaparro. Hedge funds are cashing in on bitcoin mania – there are now more 

than 50 dedicated to cryptocurrencies // Business Inssder. – 2017. – Aug. 30. – Режим 

доступу: http://www.businessinsider.com/ bitcoin-price-surge-leads-to-growth-in-

hedge-funds-2017-8. 

45. Melanie Swan. Blockchain: Blueprint for a New Economy. – 2015. – 152 p.  

46. Dr Garrick Hileman & Michel Rauchs . Global Cryptocurrency Benchmarking Study. 

Cambridge: Cambridge Centre for Alternatve Finance, 2017. 114 p.  

47. Trent J. MacDonald, Darcy Allen, Jason Potts Blockchains and the Boundaries of Self-

Organized Economies: Predictions for the Future of Banking. BANKING BEYOND 

BANKS & MONEY. 2016. URL: http://ssrn.com/ abstract=2749514. (дата звернення: 

10.11.2018).  

48. Bordo M., Levin A. Central Bank Digital Currency and the Future of Monetary Policy. 

URL: http://www.nber.org/papers/w23711 (дата звернення: 10.11.2018).  
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ресурсу:http://www.dfi.wa.gov/documents/money-transmitters/virtual-currency-

interim-guidance.pdf 

60. Central Bank says Bitcoin is not illegal [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
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[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/ 
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