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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предмет навчальної дисципліни
Предметом дисципліни «Криптовалюта та віртуальні біржі» є теоретичні та
методичні засади організації та функціонування віртуальних бірж та ринку
криптовалют.
Мета навчальної дисципліни
Метою вивчення 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
Завдання вивчення дисципліни «Криптовалюти та віртуальні біржі» полягають

у:










оволодіннітеоретичними та організаційними основами функціонування ринку
криптовалют та віртуальних бірж;
поглибленому вивченні регуляторних та законодавчих акти щодо
функціонування ринку криптовалют та віртуальних бірж;
набуття знань з питань організації та здійснення біржової діяльності;
оволодіння практичними навичками проведення торгів цифровими активами
на віртуальних біржах;
оволодіння теоретичними підходами та практичними навичками щодо
проведення технічного та фундаментального аналізу;
набуття знань з питань організації та здійснення Інтернет-трейдингу;
ознайомлення з процедурою Іnitial Сoin Оffering;
набуття знань з питань майнінгу криптовалюти та основних її видів
ознайомлення з технологією блокчейн та формами її практичного
застосування у діяльності фінансових інституцій.

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Попередні дисципліни
Наступні дисципліни
Мікроекономіка
Бюджетний менеджмент
Макроекономіка
Податковий менеджмент
Фінанси
Фінансова безпека
Гроші і кредит
Управлінню державними та місцевими
фінансами
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною:
Компетентності

Результати навчання

Здатність
досліджувати
тенденції Знати та розуміти сутність криптовалюти
передумови її виникнення та відмінність від
функціонування ринку криптовалюти

електронних грошей, вміти розрізняти види
криптовалют
та
криптовалютних
гаманців,
аналізувати
ринок
криптовалюти
та
його
капіталізацію, визначати економічну ефективність
майнінгу криптовалюти.
Знати і розуміти політику міжнародних організацій
щодо визнання криптовалюти та її легального
статусу, позицію Національного банку України
щодо визнанння операцій з криптовалютою, вміти
визначати правовий статус та регуляторний аспект
ринку криптовалют у різних країнах світу,
аналізувати міжнародний досвід законодавчого
регулювання питання функціонування криптовалют,
криптовалютних бірж, майнінгу та виводу
криптовалюти в фіат.
Вміти розрізняти види професійної діяльності на
фондовому ринку. Діяльність з торгівлі цінними
паперами
(брокерська
діяльність;
дилерська
діяльність; андеррайтинг; діяльність з управління
цінними паперами та аналізувати ефективність
інструментів фондового ринку цінних паперів –
пайових, боргових, інвестиційних, приватизаційних,
іпотечних та деривативів.
Знати сутність принципи та інструменти проведення
фундаментального аналізу на біржовому ринку,
вміти застосовувати методи фундаментального
аналізу як основу прогнозування майбутніх цін та
курсів,аналізувати курсоутворюючі чинники й
новини фундаментального характеру на фондовому
ринку, а також інвестиційні рейтинги.

Розуміння
особливостей
Правового
регулювання операцій з криптовалютою в
зарубіжних країнах та в Україні

Здатність здійснювати аналіз операцій на
фондовому ринку за видами професійної
діяльності.

Уміння застосовувати методи та інструменти
фундаментального та технічного аналізу для
прогнозування цін та курсів на криптовалюти

Володіння базовими знаннями проведення
технічного аналізу, його методи та індикатори

Вміти застосовувати методи (Графічні та
аналітичні) та індикатори (тренду, моменту,
сили ринку, змінності) технічного аналізу та
аналізувати фінансові ринки на основі графіків і
теорії Фібоначчі і хвильової теорії Елліотта.
Навички застосування механізмів хеджування Вміти використовувати хеджування як метод
угод на біржовому ринку
захисту від ризику для фінансових інструментів
та аналізувати ефективність хеджування
курсових та цінових ризиків фінансових
інструментів.
Спроможність
використовувати
Інтернет- Володіти принципами та методами Інтернеттрединг як спосіб доступу до торгів на тредингу, вміти проводити операції в інтернетвіртуальних біржах
трейдингу на основі базових торгових стратегій
та оцінювати ризики й ліміти в трейдингу.
результати управління позицією.
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РОЗДІЛ 2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КРИПТОВАЛЮТА ТА ВІРТУАЛЬНІ БІРЖІ»
Характеристика навчальної дисципліни
Шифр та найменування галузі знань:

Цикл дисциплін за навчальним планом:

навчальна дисципліна за вибором студентів
Спеціальність:

Освітній ступінь:

бакалавр
Спеціалізація:

Методи навчання:
лекції, семінарські заняття, практичні заняття,
самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання),
робота в бібліотеці, тощо.

Курс: 3
Семестр: 5

Кількість
кредитів
ECTS

Кількість
годин

Кількість
аудиторних годин

Лек
ції

Семінари,
практичні

Заліки по
модулях
(контрольні
роботи)

Самостій
на робота
студента
(СРС)

Індивід.
робота
студента
(ІР)

3

90

32

16

16

-

58

-

Кількість
тижневих годин
2

Кількість
змістових
модулів (тем)
10

Кількість заліків по
модулях/контрольних робіт

Вид контролю
Залік
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РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер теми
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Назва теми
Криптовалюти, їхні види, принципи майнінгу та роль на
фінансовому ринку
Правове регулювання операцій з криптовалютою в
зарубіжних країнах та в Україні
Фондовий ринок, його учасники та інструменти
Фондові біржі та принципи організації біржових операцій
Принципи та інструменти проведення фундаментального
аналізу на біржовому ринку
Основи проведення технічного аналізу, його методи та
індикатори
Механізми хеджування угод на біржовому ринку
Інтернет-трединг як спосіб доступу до торгів на віртуальних
біржах
ICO (Initial Coin Offering) як засіб залучення фінансових
інвестицій
Технологія блокчейн (Blockchain) та форми її
застосування на фінансових ринках

РОЗДІЛ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Вступ. Предмет і завдання дисципліни
Предмет, завдання і структура дисципліни та метод її вивчення. Значення
дисципліни «Криптовалюта та віртуальні біржі» у підготовці фінансистівекономістів та її взаємозв'язок з іншими дисциплінами навчального плану.
Організація навчання. Використання у навчальному процесі підручників,
навчальних посібників, законодавчого, інструктивного та практичного матеріалів.
Організація самостійної роботи студентів.
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». Програмаклієнт 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. Національна
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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.
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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 інтернеттрейдингу. Торгівельні платформи. Онлайн – брокери. Основні системи інтернеттрейдингу. 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. Смартконтракт. Впровадження технології блокчейн у діяльність організацій.
Використання блокчейну для реєстрації різних видів прав. Платформи і проекти на
базі технології блокчейн.
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33.Ситник І.П. Криптовалюта і її різновиди. Проблеми та перспективи
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12

5.2. Додаткова література
1. Антипов Геннадий. Не только криптовалюты: Как мир экспериментирует с
блокчейном
//[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
https://coinspot.io/technology/ne-tolko-kriptovalyuty- kak-mir-eksperimentiruet-sblokchejnom/
2. Банк Англии заявил о пользе эмиссии криптовалют для ВВП // Forklog. – 2017.
– 19 июля. – Режим доступу: https://forklog.com/bankanglii-zayavil-o-polzeemissii-kriptovalyut-dlya-vvp.
3. Біткоин. Графічний роман про криптовалюту /Алекс Преукшат, Жозеп Бускет,
Арес Хосе Анхель// Ексмо. – 2017. – 112 с.
4. Біткойн – гроші для всіх /Джеймс Рікардс//Ексмо. – 2017.
5. Васильчишин О.Б. Феномен криптовалют у зв'язку із сучасними теоретичними
та правовими викликами / О.Б. Васильчишин, І.П. Кекіш// Вісник ОНУ ім. І.І.
Мечникова. – 2017. – т.22. – Вип. 10(63). – С.170-179. - [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2017_22_10/2.pdf
6. Вереславська О.І. Національні гроші та криптовалюта: можливості
співіснування [Текст] /О.І. Вереславська// Наукові праці Науково-дослідного
фінансового інституту. - 2017. - Вип. 4. - С. 9-12.
7. Волосович С. Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід
/С.В. Волосович// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2018. - No 1.
- Серія: Економічні науки. - С. 97-110. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
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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27.НБУ визначив статус Bitcoin в Україні // НВ-бізнес. – 2017. – 25 вересня. –
Режим доступу: http://biz.nv.ua/finance/nbu-opredelilstatus-bitcoin-v-ukraine1910824.html
28.Нікітін А.В. До питання імплементації криптовалют у національний
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53.STRO є відділом фінансової розвідки Сінгапуру. Це центральне агентство в
Сінгапурі для отримання, аналізу та розповсюдження звітів про підозрілі
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РОЗДІЛ 6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Практич
ні

Семінари

Розподіл аудиторних
годин

лекції

СРС
(ІНДЗ)

аудито
рні

Назва розділу, теми,
змістового модуля

Кількість годин за
ОПП
у тому числі

всього

№
розділу,
теми
(змістові
модулі)

Заліковий модуль № 1. Теоретичні засади та практичні аспекти функціонування ринку
криптовалюти та віртуальних бірж
1.
Тема 1. Криптовалюти, їхні види,
9
5
4
2
2
принципи майнінгу та роль на
фінансовому ринку
2.
Тема 2. Правове регулювання
10
6
4
2
2
операцій з криптовалютою в
зарубіжних країнах та в Україні
3.
Тема 3. Фондовий ринок, його
10
6
4
2
2
учасники та інструменти
4.
Тема 4. Фондові біржі та
9
6
3
2
1
принципи організації біржових
операцій
5.
Тема 5. Принципи та інструменти
8
6
2
1
1
проведення
фундаментального
аналізу на біржовому ринку
6.
Тема 6. Основи проведення
7
5
2
1
технічного аналізу, його методи та
1
індикатори
1
7.
Тема 7. Механізми хеджування
8
6
2
1
угод на біржовому ринку
8.
Тема 8. Інтернет-трейдинг як
9
6
3
1
2
спосіб доступу до торгів на
віртуальних біржах
9
Тема 9. ICO (Initial Coin Offering)
10
6
4
2
2
як засіб залучення фінансових
інвестицій
10
Тема 10. Технологія блокчейн
10
6
4
2
2
(Blockchain)
та
форми
її
застосування
на
фінансових
ринках
Залік
2
Разом годин
90
58
32
16
16
Дисципліна: 3 кредити (90 годин)
Аудиторні години: 32 з них:
лекції
16 годин
практичні заняття
16 годин
самостійна робота
58 години
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РОЗДІЛ 7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ
ЗАНЯТЬ
7. 1 Календарно-тематичний план лекційних занять
№
заняття

Тема та короткий зміст заняття

Заліковий модуль № 1
Теоретичні засади та практичні аспекти функціонування ринку
криптовалюти та віртуальних бірж
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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-трейдинг 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
Разом годин
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К-ть
годин

16

2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
16

7. 2 Календарно-тематичний план семінарських
(практичних) занять, заліків по модулях
№
заняття

Тема
Заліковий модуль № 1 Теоретичні засади та практичні аспекти

функціонування ринку криптовалюти та віртуальних бірж
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10

Семінарське заняття з теми 1
Семінарське заняття з теми 2
Семінарське заняття з теми 3
Семінарське заняття з теми 4
Семінарське заняття з теми 5
Семінарське заняття з теми 6
Семінарське заняття з теми 7
Семінарське заняття з теми 8
Практичне заняття з теми 9
Семінарське заняття з теми 10

Разом практичних (семінарських) занять
Залік по модулю
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К-ть
годин
16
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
16
2

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
1. Сутність криптовалюти, передумови її виникнення та відмінність від
електронних грошей.
2. Види криптовалют.
3. Ринок криптовалют та особливості його функціонування.
4. Капіталізація ринку криптовалюти.
5. Криптовалютні біржі.
6. Особливості bitcoin та форми його функціонування.
7. Криптовалютний гаманець. Апаратні криптовалютні гаманці. Локальні
криптовалютні гаманці. Онлайн криптовалютні гаманці.
8. Bitcoin – обмінники.
9. Сутність та принципи майнінгу.
10.Значення майнінгу для функціонування криптовалют. Основні функції майнінгу.
11.Основні складові «ферми». Програма-клієнт для видобутку криптовалюти.
12.Економічна ефективність майнінгу криптовалюти.
13.Політика міжнародних організацій щодо визнання криптовалюти та її легального
статусу.
14.Позиція Національного банку України щодо визнанння операцій з
криптовалютою.
15.Регуляторний аспект ринку криптовалют у різних країнах світу.
16.Законодавче регулювання обігу криптовалют в Україні проблеми і перспективи
їх розвитку.
17.Директиви ЄС та рекомендації FATF щодо політики запобігання відмиванню
коштів отриманих злочинним шляхом при здійсненні фінансових операцій з
криптовалютою.
18.Міжнародний досвід законодавчого регулювання питання функціонування
криптовалют, криптовалютних бірж, майнінгу та виводу криптовалюти в фіат.
19.Поняття фондового ринку. Завдання та функції фондового ринку.
20.Первинний і вторинний фондовий ринок. Біржовий і позабіржовий фондовий
ринок.
21.Інфраструктура фондового ринку. Концепція функціонування і розвитку
фондового ринку України.
22.Державне регулювання фондового ринку України. Національнана комісія з
цінних паперів та фондового ринку.
23.Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку та їх
обєднання.
24.Види професійної діяльності на фондовому ринку. Діяльність з торгівлі цінними
паперами (брокерська діяльність; дилерська діяльність; андеррайтинг; діяльність
з управління цінними паперами).
25.Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Депозитарна
діяльність.
26.Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
27.Клірингова діяльність.
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28.Інструменти фондового ринку цінні папери – пайові, боргові, інвестиційні,
приватизаційні, іпотечні та деривативи.
29.Організація торгівлі на фондовому ринку.
30.Утворення фондової біржі та права її членів. Статут фондової біржі.
31.Організація торгівлі на фондовій біржі. Учасники біржових сесій. Правила
фондової біржі.
32.Фондові індекси. Порядок укладання біржових угод.
33.Біржові операції. Види біржових контрактів.
34.Характеристика ф’ючерсного контракту. Операції на реальний товар («кеш»угоди («спот») і форвард-угоди).
35.Ф’ючерсні операції. Суть та види фінансових ф’ючерсів. Відсоткові фінансові
ф’ючерси.
36.Опційні операції. Опціони з фінансовими інструментами. Формування
ф’ючерсних та майбутніх спотових цін.
37.Суть біржового клірингу та процес його організації.
38.Біржова спекуляція на ф’ючерсних ринках. Спекулятивні стратегії із
застосуванням ф’ючерсних контрактів та опціонів.
39.Суть фундаментального аналізу. Фундаментальний аналіз як основа
прогнозування майбутніх цін та курсів.
40.Основні етапи фундаментального аналізу. Загальна схема проведення
фундаментального аналізу.
41.Курсоутворюючі чинники й новини фундаментального характеру на фондовому
ринку.
42.Інвестиційні рейтинги.
43.Суть технічного аналізу. Основні методи та прийоми технічного аналізу.
44.Методи дотримання тренду. Основні постулати та методи технічного аналізу.
45.Методи (Графічні та аналітичні) та індикатори (тренду, моменту, сили ринку,
змінності) технічного аналізу.
46.Основні положення теорії Доу.
47.Основні види графіків і правила їх побудови.
48.Графічний аналіз фінансових ринків.
49.Теорія Фібоначчі і хвильова теорія Елліотта.
50.Основні фігури технічного аналізу.
51.Основні види „японських свічок”.
52.Структурні теорії технічного аналізу.
53.Економічний зміст та основні характеристики хеджування.
54.Види операцій хеджування. Основні елементи хеджування.
55.Методи захисту від ризику для фінансових інструментів.
56.Порівняльня характеристика операцій хеджування. Здійснення хеджевих
операцій з урахуванням реальних ситуацій на ринках.
57.Особливості хеджування цінових ризиків.
58.Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів.
59.Розвиток інтернет-трейдингу в Україні.
60.Проведення операцій в інтернет-трейдингу.
61.Торгівельні платформи. Онлайн – брокери.
62.Основні системи інтернет-трейдингу.
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63.Базові торгові стратегії.
64.Інтернет-трейдинг на ринку FOREX.
65.Таймфрейм. Кредитне плече. Маржа. Гарантійне забезпечення.
66.Експірація ф’ючерсів. Ризики та ліміти в трейдингу. Управління позицією.
67.Сутність ICO (Initial Coin Offering). Відмінність ICO від традиційного збору
коштів.
68.Основні етапи ICO. Краудфандинг за допомогою ICO.
69.Аналіз ринку ICO. Діяльність ICO – компаній.
70.Сутність технології блокчейн (Blockchain).
71.«Хешування» у блокчейні. Переваги технології блокчейн.
72.Принцип роботи блокчейну. Сутність транзакції.
73.Сфера застосування технології блокчейн.
74.Кран криптовалюти. Накопичувальний кран криптовалюти. Дискретний кран
криптовалюти.
75.Платформа Етереум. Смарт-контракт.
76.Впровадження технології блокчейн у діяльність організацій.
77.Платформи і проекти на базі технології блокчейн.
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РОЗДІЛ 9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 1.2) у студентів
враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають
лекційні, семінарські та практичні заняття.
Основним нормативним документом, що визначає оцінювання сформованих
компетентностей у студентів є Положення «Про контроль та оцінювання
навчальних досягнень студентів Львівського національного університету імені Івана
Франка» від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими наказом ректора від
01.07.2015р. № О-96. Оцінювання здійснюється за 100-бальною системою (за
шкалою ECTS та національною шкалою).
Відповідно до Положення контрольні заходи включають:
- поточний контроль знань та компетентностей студентів включає оцінку
роботи студентів за всіма видами аудиторної роботи (лекції, семінарські
/ практичні заняття), оцінку роботи студентів за самостійну та
індивідуальну науково-дослідну роботу, здійснюється впродовж
семестру і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 50
балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту здавати залік – 21 бал).
- підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді
заліку, який проводиться відповідно до графіку навчального процесу.
Оцінювання рівня знань та компетентностей студентів на семінарських та
практичних заняттях, оцінка роботи студентів за самостійну та індивідуальну
науково-дослідну роботу проводиться за п'ятибальною системою (від 1 до 5 балів).
Результат поточного контролю (РПК) знань та компетентностей студентів за
семестр визначається як підсумок з поточних балів отриманих студентом по
об’єктах контролю (семінарських / практичних заняттях, СРС та ІНДЗ) за 5-бальною
шкалою, відображених у журналі обліку відвідування та успішності студентів.
Студент допускається до семестрового заліку, якщо він виконав всі види
аудиторних робіт, передбачених робочою програмою дисципліни.
Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної
дисципліни «Криптовалюта та віртуальні біржі» здійснюється на підставі
проведення семестрового екзамену, завданням якого є перевірка розуміння
студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими
розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння
формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.
Результат семестрового заліку оцінюється в балах (максимальна кількість – 50
балів).
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9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ
Поточний контроль
Семінарські,
практичні
заняття

Залік

Самостійна робота
студента

ІНДЗ

РАЗОМ –

100 балів
100

40

9.2.

5

5

50

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ

№
п/
п

Види робіт.
Критерії оцінювання

1

2

Кількість балів
3

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях
Критерії оцінювання
 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання;
 повний перелік необхідних для розкриття змісту питання
категорій та законів;
 правильне розкриття змісту категорії та законів, механізму їх
взаємозв’язку і взаємодії;
 здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій,
концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки і
узагальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції
поглядів їх представників;
 уміння користуватись методами наукового аналізу
економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми
виявлення;
 демонстрація здатності висловлення та аргументування
власного ставлення до альтернативних поглядів на дане
питання;
 використання актуальних фактичних та статистичних даних,
матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в
країні та за її межами;
 знання необхідних законів і нормативних матеріалів України,
міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове посилання на
них під час розкриття питань;
 активна участь в обговоренні дискусійних і проблемних
питань теми семінару.
 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено
розкриття хоча б одного-двох пунктів, указаних вище (якщо
вони потрібні для вичерпного розкриття питання);
 при розкритті змісту питання в цілому правильно за
зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені помилки
під час використання цифрового матеріалу, посилання на
конкретні історичні періоди та факти, неточності у
формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою
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Від 1-5

5

4

викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні
відповіді.
 порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено
розкриття трьох чи більше пунктів, указаних вище (якщо вони
потрібні для вичерпного розкриття питання);
 одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які
окремо характеризують критерії оцінки ”задовільно”;
 студент не бере участі в обговоренні проблемних питань
семінару.
 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені
висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні;
 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент
неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної
відповіді; допущені грубі помилки і студент не може їх
виправити.

3

2

2. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях
Критерії оцінювання
 практична робота виконана у зазначений термін (за
розкладом), у повному обсязі, без помилок і зарахована
 практична робота виконана у зазначений термін (за
розкладом), у повному обсязі, зарахована, але має незначні
зауваження
 практична робота виконана у неповному обсязі, та (або) при
наявності значних помилок, і зарахована при умові її
доопрацювання, та (або) повторне виконання не зарахованої
практичної роботи
 практична робота виконана з порушенням терміну з
поважних причин у повному обсязі, але має незначні
зауваження

Від 1-5
5
4

3

2

3. Самостійна робота студентів (СРС)
Критерії оцінювання
 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань;
 опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів
України, міжнародних та міждержавних угод, обов’язкове
посилання на них під час розкриття питань;
 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій
та законів;
 використання актуальних фактичних та статистичних даних,
матеріалів останніх подій в економічній та фінансовій сфері в
країні та за її межами;
 використання матеріалів періодичної преси;
 посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань
семінарського заняття;
 проведений опис об’єктів;
 використані матеріали з практики роботи фінансових органів;
 акуратні і змістовні записи в зошиті
 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено
розкриття двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для
вичерпного розкриття питання)
 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено
розкриття трьох і більше з пунктів, указаних вище (якщо вони
потрібні для вичерпного розкриття питання);
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5 балів

5

4

3

 робота студента малообгрунтована, неповна;
 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали
періодичної преси;
 студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському
занятті;
 робота студента малообгрунтована, неповна;
 використані матеріали лише підручника;
 студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському
занятті;
 самостійна робота не виконана

2-1
0

4. Індивідуальна науково-дослідна робота студентів (ІНДЗ)
Критерії оцінювання
 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; опрацювання
необхідних нормативно-правових актів; використані матеріали
періодичних наукових видань; посилання на опрацьовані джерела
при висвітленні питань; використані матеріали з практики роботи
бюджетних установ.
 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено
одного з перелічених пунктів указаних вище
 робота недостатньо обґрунтована, неповна; використані
матеріали лише підручника
 робота виконана не в повному обсязі; використані матеріали лише
підручника.
 індивідуальна науково-дослідна робота не виконана

5 балів

5. Залік

До 50 балів

5

4
3
2
0

Кожне залікове завдання складається із завдань трьох рівнів складності.
1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання.
Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо записана правильна
відповідь.
2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.
Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні
визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі.
3. Третій рівень (завдання 3) – практичні завдання з повним розв’язком і поясненням
одержаних відповідей.
В цих завданнях треба записати формули для розрахунків, послідовні та логічні дії всіх
розрахунків і зробити обґрунтовані висновки. Якщо потрібно, то слід проілюструвати
розв’язання завдання таблицями.
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9.3 Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка за національною шкалою

Оцінка за
шкалою
ECTS

Оцінка в
балах

A
B
C
D
E
FX

90 – 100
81 – 89
71 – 80
61 – 70
51 – 60
21 – 50

5

2

відмінно
дуже добре
добре
задовільно
достатньо
незадовільно

F

0 – 20

2

незадовільно
(без права перездачі)

Екзамен,
диференційований залік
4
3

Залік

зараховано

незараховано
незараховано
(без права
перездачі)

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за цією шкалою відображається у
відомості обліку успішності та іншої академічної документації.
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РОЗДІЛ 10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичне та наукове забезпечення системи організації навчального
процесу з навчальної дисципліни „Криптовалюта та віртуальні біржі ” включає:
 державні стандарти освіти;
 навчальні та робочі навчальні плани;
 програму навчальної дисципліни;
 робочу програму навчальної дисципліни;
 плани семінарських і практичних занять;
 завдання та методичні матеріали до виконання самостійної роботи (СРС);
 завдання для проведення проміжного контролю (тестові завдання);
 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали;
 опорний конспект лекцій.
РОЗДІЛ 11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Проблемні лекції направлені на розвиток логічного мислення студентів. Коло
питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами. Студенти під час
лекцій забезпечуються друкованим матеріалом, узагальнюються головні висновки з
питань, що розглядаються та визначаються питання для самостійного опрацювання.
Студенти висловлюють свої думки, коментарі самостійно або за участю викладача.
Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за
формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за
темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду
спілкування.
Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з
приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди
і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать
оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.
Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого
полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений
проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію
Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити
процес навчання до реальної практичної діяльності.
Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються; для
представлення певних; досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання
індивідуальних завдань тощо.
Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття
змісту дисципліни за допомогою наочності:
 законодавчі матеріали та коментарі до них;
 навчально-методичні матеріали;
 структурно-логічні схеми та інший ілюстративний матеріал;
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Використання навчальних технологій для активізації процесу
навчання з дисципліни «Криптовалюта та віртуальні біржі»
Методи активізації процесу
навчання

Практичне застосування навчальних
технологій
Проблемні лекції

Тема 2. Правове регулювання операцій з криптовалютою в зарубіжних кранах та в
Україні
Проблемні питання
1) Проблеми та ризики у регулюванні опеацій з криптовалютою на світовому
фінансовому ринку
2) Аналіз директив міжнародних інституцій та регуляторів щодо визнання
правового статусу криптовалют у різних юрисдикціях
3) Проекти законів та нормативно-правових актів щодо регулювання ринку
криптовалют в Україні

1)
2)
3)
4)

Тема 8. Інтернет трейдинг як спосіб доступу до торгів на віртуальних біржах
Проблемні питання
Особливості хеджування цінових ризиків
Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів
Ризики та ліміти в інтернет-трейдингу
Інвестиційні рейтинги компаній та їхній вплив на активізацію фінансових
інвестицій

Тема 9. Initial Coin Offering як засіб залучення фінансових інвестицій
Проблемні питання
1) Роль та ризики майнінгу для функціонування криптовалют
2) Основні етапи Initial Coin Offering та ICO токени
3) Краудфандинг за допомогою ICO. ICO – токени. Аналіз ринку ICO. Діяльність
ICO – компаній.

Семінари-дискусії
Проблемна дискусія з питань семінарського заняття № 1-2
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.
7. Арбітраж криптовалюти.
8. Міжнародний досвід законодавчого регулювання питання функціонування
криптовалют, криптовалютних бірж, майнінгу та виводу криптовалюти в фіат.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проблемна дискусія з питання семінарського заняття № 5-6-7
1. Фундаментальний аналіз як основа прогнозування майбутніх цін та курсів.
2. Загальна схема проведення фундаментального аналізу.
3. Курсоутворюючі чинники й новини фундаментального характеру на фондовому
ринку.

4. Основні постулати та методи технічного аналізу.
5. Методи (Графічні та аналітичні) та індикатори (тренду, моменту, сили ринку,
змінності) технічного аналізу.
6. Основні положення теорії Доу.
7. Основні види графіків і правила їх побудови. Графічний аналіз фінансових ринків.
8. Методи захисту від ризику для фінансових інструментів.
9. Порівняльня характеристика операцій хеджування.
10. Здійснення хеджевих операцій з урахуванням реальних ситуацій на ринках.

1.
2.

Презентації
Презентації структурно-логічних схем до лекційного курсу дисципліни.
Презентації практичних завдань студентів.
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РОЗДІЛ 12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Ресурси мережі Інтернет
1. Офіційний сайт Президента України. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://www.president.gov.ua/.
2. Офіційний
сайт
Верховної Ради
України.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.zakon.rada.gov.ua/.
3. Офіційний сайт Урядового порталу. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/.
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.minfin.gov.ua/.
5. Офіційний
сайт
Віртуального
університету
Міністерства фінансів України. [Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://edu.minfin.gov.ua/Pages/Default.aspx.
6. Україна фінансова : інформаційно-аналітичний
портал
Українського
агентства
фінансового
розвитку.
–
Режим
доступу
:
http://www.ufin.com.ua/index.htm.
7. Офіційний сайт Національного банку України
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://
www.bank.gov.ua
8. Офіційний сайт Журналу «Урядовий кур'єр» .
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.ukurier.gov.ua/.
9. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім.
В.І. Вернадського . [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
10. Офіційний сайт Львівської національної бібліотеки
України ім. В.Стефаника. [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/
11. Офіційний сайт Центру Разумкова [Електронний
ресурс]. Режим доступу http://razumkov.org.ua
12. Офіційний вебсайт Світового банку. – Режим
доступу : http://www.worldbank.org.
13. Офіційний вебсайт міжнародної організації FATF:
https://www.fatf-gafi.org
14. Офіційний вебсайт Європейського Центрального
банку:
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
15. Офіційний вебсайт of the Financial Crimes
Enforcement Network: https://www.fincen.gov
16. Офіційний вебсайт ЕгмонтГрупи:
https://egmontgroup.org/en
17. Офіційний вебсайт Європейської банківської
Асоціації: https://eba.europa.eu/about-us/legalframework/eba-regulation-and-institutional-framework
18. Офіційний веб-сайт Європейської банківської
Федерації: https://www.ebf.eu
19. Офіційний веб-сайт Асоціації Віртуальних Бірж:
http://virtualexchangecoalition.org
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▪
▪
▪
▪
▪

Ресурси мережі Факультету
з навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни
Робоча
програма
навчальної
дисципліни
Плани
семінарських
занять
та
методичні
рекомендації
до
їх
проведення
Практикум для проведення практичних
занять
Засоби діагностики знань студентів з
навчальної дисципліни

