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ВСТУП 

Актуальність дослідження. У зв’язку з загальною тенденцією до 

глобалізації фінансових ринків,  розвитку технології блокчейн, нових видів 

цифрових активів та зростання їх сукупної капіталізації ($510 645 505 7381 на 

14.01.18) все більшого поширення серед традиційних сегментів фінансової 

інфраструктури набуває таке явище як біржовий ринок криптовалютних активів .  

Криптовалютні біржі, в свою чергу різняться за капіталізацією, об’ємами 

торгів, кількістю інструментів для торгівлі, вимогами до учасників тощо. Більшість 

з цих бірж доступні для широкого кола користувачів, так як початкові інвестиції 

можуть бути відносно невеликими (від 10$ USA) , що дозволяє вчитися торгівлі не 

втрачаючи при цьому значних коштів. Професійні трейдери ж мають можливість 

заробляти суми коштів за невеликий проміжок часу значно більші у порівнянні з 

торгівлею традиційними біржовими активами . Саме доступність цифрових 

активів, та зростаючий інтерес до них  породжують актуальність даної теми. 

Разом з доступністю, значними прибутками та широким асортиментом 

торгових платформ, біржова торгівля криптовалютними  активами приховує в собі 

низку небезпек, які можуть призвести до часткової або ж повної втрати всіх коштів 

на рахунку трейдера-початківця або навіть трейдера-професіонала. Такі загрози 

виникають через недостатність регулювання даного ринку, певну частку 

шахрайських (scam) торгових платформ, недосвідченістю учасників торгів, або ж 

застосування ними стратегій та принципів які діяли на традиційному біржовому 

ринку без їх коригування на особливості криптовалютного ринку тощо.  

На жаль, на сучасному етапі становлення цифрових активів існує досить мало 

ґрунтовних наукових досліджень щодо питань розвитку криптовалютних бірж та 

проблем з якими зустрічаються учасники ринку використовуючи їх у своїй 

професійній діяльності. 

Мета дослідження – полягає у встановленні знань про особливості біржової 

торгівлі криптовалютними активами, аналізу регуляторної складової, факторів 

                                                           

1 Згідно з даними інформаційного сайту «coinmarketcup» [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: https://coinmarketcap.com/ru/currencies/volume/monthly/ 



впливу на їх ціноутворення та методи протидії шахрайству на криптовалютному 

ринку.  

Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні  завдання :  

 здійснити огляд літератури та джерельної бази з теми дипломної роботи; 

описати використанні методи дослідження; 

 проаналізувати точки зору щодо доцільності існування біржового ринку 

криптовалютних активів; 

 виокремити ринок криптовалютних активів як один із сегментів 

фінансової інфраструктури; 

 виявити фактори впливу на зміну ціни цифрових активів та закономірності 

між ними; 

 проаналізувати доцільність застосування традиційних торгових стратегій 

та методів аналізу для торгівлі на криптовалютних біржах; 

 виявити загрози, можливості та перспективи розвитку біржового ринку 

криптовалютних активів; 

 здійснити апробацію результатів дослідження. 

Об’єктом дослідження є біржовий ринок криптовалютних активів. 

Предметом дослідження є особливості та специфіка здійснення 

криптовалютних транзакцій на таких біржах криптовалютних активів як Binance та 

Exmo2. 

Методи дослідження. Для розкриття теми використовувались такі наукові 

методи як : спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент, аналіз,  

історичний метод, системний підхід , що дало змогу проаналізувати загальні та 

більш конкретні проблеми і перспективи розвитку біржового ринку 

криптовалютних активів. За допомогою методу аналізу були проаналізовані 

тенденції розвитку ринку цифрових активів, зокрема їх біржова складова, в розрізі 

факторів впливу, а також висвітлено актуальні проблеми теми дослідження. 

Історичний метод, в свою чергу, надав розуміння процесу створення та розвитку 

даного ринку та перспективи його подальшого становлення як сегменту фінансової 

інфраструктури. Спостереження за роботою різних бірж, та порівняння їх 

                                                           

2 Binance, Exmo – криптовалютні біржі (2, та 34 місце відповідно за обсягами добових торгів) 

згідно з інформаційним ресурсом - «coinmarketcup» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/ 



властивостей дало змогу виокремити переваги та недоліки для окремих груп 

професійних учасників, виміряти які з цих бірж є найбільш популярними за 

допомогою добових обсягів торгів, кількості криптовалютних пар тощо, та 

систематизувати результати дослідження у наукову роботу. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що розглянуто та 

проаналізовано біржовий ринок криптовалютних активів та його взаємодія з 

реальними секторами економіки, визначено функціональні можливості 

криптовалютних бірж на сучасному етапі розвитку та їх перспективи, зроблено 

спробу виявити позитивні та негативні наслідки становлення та відмінності від 

традиційного ринку цінних паперів. 

Практична значимість дипломної роботи. Основні положення дипломної 

роботи можуть бути використані для написання курсових та дипломних робіт, під 

час підготовки лекцій, практичних занять, професійної діяльності на біржовому 

ринку криптовалютних активів, а також для підготовки курсів з криптовалютного 

трейдингу.  
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