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Плахотна Ю. К., Загреба М. М. Чат-бот як інструмент трейдингу на криптовалютному ринку
Нині криптовалюти і теми, пов’язані з інформаційними технологіями, привертають все більше уваги не тільки трейдерів, а й учених. Прово-
диться все більше досліджень, метою яких є досконале вивчення криптовалют, а також пошук шляхів для полегшення взаємодії з блокчейном. 
Тема аналізу даних для криптовалют набуває все більшого значення, оскільки кількість компаній, що залежать від криптовалют, стрімко зрос-
тає. Існують такі проблеми, пов’язані з процесом торгівлі криптовалютами, як прогнозування цін і тенденцій, прогнозування волатильності, 
побудова портфеля, виявлення шахрайства, аналіз індикаторів для різних криптовалют. Для їх вирішення використовуються торгові боти. Тор-
гові боти – це програмні продукти або вебсайти, які пропонують так звану «алгоритмічну торгівлю», оскільки вони автоматично аналізують 
дії та показники ринку, пропонують стратегії для максимізації прибутку трейдера та підвищення його задоволеності. Вони можуть агрегувати 
історичні ринкові дані, розраховувати показники, моделювати виконання замовлень і навіть можуть бути налаштовані на виконання страте-
гій, поки клієнт спить. При аналізі потреби ринку виявилося, що бракує чат-бота, який би допомагав трейдерам або просто людям, зацікавленим 
у темі криптовалют, отримувати свіжу інформацію про останні зміни на ринку. У статті розглядаються функції та приклади результатів 
роботи створеного одним із авторів чат-бота CryptoAlert, який допомагає користувачам завжди бути в курсі останніх змін на ринку криптова-
лют. Основною функцією бота є отримання сповіщень про суттєві зміни в ціні на вибрану монету. Використання CryptoAlert полегшує роботу 
трейдера та значно підвищує ймовірність успішних торгів на ринку.
Ключові слова: криптовалюти, трейдинг, чат-бот, волатильність, графік змін ціни.
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Plakhotna Yu. K., Zahreba M. M. Chatbot as a Trading Tool in the Cryptocurrency Market
Today, cryptocurrencies and topics related to information technology are attracting more attention not only on the part of traders, but also scientists. More 
research is being carried out aimed at the thorough study of cryptocurrencies, as well as the search for ways to facilitate interaction with blockchain. The topic of 
data analysis for cryptocurrencies is becoming increasingly important as the number of companies dependent on cryptocurrencies is growing rapidly. There are 
problems related to the cryptocurrency trading process, such as forecasting prices and trends, forecasting volatility, building a portfolio, detecting fraud, analyz-
ing indicators for various cryptocurrencies. To solve these problems, trading bots are used. Trading bots are software products or websites that offer so-called 
«algorithmic trading», as they automatically analyze the actions and indicators of the market, offer strategies to maximize the trader’s profits and increase 
his satisfaction. They can aggregate historical market data, calculate indicators, model the order fulfillment and can even be set up to execute strategies while 
the customer is asleep. When analyzing the needs of the market, it turned out that there was a lack of a chat bot that would help traders or simply persons 
interested in the topic of cryptocurrencies to receive fresh information about the latest changes in the market. The article considers the functions and examples 
of performance of the chat bot CryptoAlert, created by one of the authors, which helps users to always be aware of the latest changes in the cryptocurrency 
market. The main function of the bot is to receive notifications about significant changes in the price of the selected coin. The use of CryptoAlert facilitates the 
trader’s work and significantly increases the likelihood of successful trading in the market.
Keywords: cryptocurrencies, trading, chat bot, volatility, price change schedule.
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Нині криптовалюти та теми, пов’язані з інфор-
маційними технологіями, привертають все 
більше уваги не тільки трейдерів, а й учених. 

Варто відмітити, що проводиться все більше дослідів, 
метою яких є досконале вивчення криптовалют, а та-
кож пошук шляхів для полегшення взаємодії з блок-
чейном.

Біткойн був першою криптовалютою, яка дозво-
ляла здійснювати прямі онлайн-платежі без викорис-
тання жодної централізованої фінансової структури. 
Згодом він став використовуватися як фінансовий 
актив, а не просто інструмент для онлайн-платежів. 
Починаючи з часів Сатоші Накомото (розробник біт-
койну) було створено багато криптовалют, але саме: 
біткойн домінує на ринку криптовалют. Оскільки ве-
лика кількість криптовалют використовується як фі-
нансові активи, а мільйони угод здійснюються через 
різні біржові служби, криптовалюти вразливі до різ-
них проблем, подібних до тих, які традиційно зустрі-
чаються у фінансовій сфері. Наприклад, прогноз цін і 
тенденцій, прогноз волатильності, побудова портфе-
ля та виявлення шахрайства – ось деякі з проблем, 
які пов’язані з торгівлею. Крім того, існують інші про-
блеми, характерні для криптовалют, такі як майнінг, 
кібербезпека, анонімність і конфіденційність.

Проблеми, які виникають при роботі з крипто-
валютами, можна вирішити з використанням інфор-
маційних технологій, а саме: штучного інтелекту та 
технік машинного навчання. 

Тема аналізу даних для криптовалют набуває 
все більшого значення, оскільки все більше компаній 

залежать від криптовалют. H. Hassani та ін. [1] дослі-
джували взаємодію між великими даними та крипто-
валютою, зосереджуючись на двох аспектах, а саме: 
«підвищення безпеки та конфіденційності» та «про-
гнозування й аналіз». Вони також використовували 
слово «криптовалюти» для базової технології блок-
чейн та її застосування. 

Своєю чергою, K. Salah, K. Sgantzos, V. Lopes 
та ін. [2–4] представили результати своїх опитувань 
щодо додатків блокчейн у AI та робототехніці. Варто 
зосередитися також на роботах F. Sabry, W. Labda та 
ін. [5], які досліджували використання методів штуч-
ного інтелекту та машинного навчання в криптова-
лютах як цифрових валютах чи криптоактивах і на-
вколишній екосистемі.

Використання тематичного моделювання на 
основі word2vec та інших методів нейролінгвіс-
тичного програмування (НЛП) було продемон-

стровано в дослідах A. Burnie, E. Yilmaz [6] для аналізу 
тем, поданих на Reddit, про зміни цін у 2017 та 2018 рр. 
НЛП також може бути корисним, якщо бот створений 
для полегшення досвіду торгівлі. Більше того, НЛП є 
основним компонентом у розробці чат-ботів, які від-
повідають на запити та запитання про криптовалюти, 
як запропоновано в роботах Q. Xie та ін. [7].

Оскільки ринок криптовалют є надзвичайно не-
стабільним, вразливим до слухів, нагнітань, інфлю-
енсерів тощо, а волатильність на порядки перевищує 
ринок традиційних валют, ризик швидкої втрати ка-
піталу є вкрай високим. Тому особливо актуальною 
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є розробка інструментів, які допоможуть трейдеру 
швидко орієнтуватися на ринку та не втратити мож-
ливість отримати вигоду від раптових коливань чи 
змін напрямку динаміки криптовалютних пар.

Метою статті є дослідження проблем при тор-
гівлі криптовалютами, а також демонстрація роботи 
розробленого одним із авторів чат-бота CryptoAlert, 
що виконує широкий перелік функцій з інформування 
трейдера про ситуацію на ринку та надання рекомен-
дацій щодо купівлі-продажу криптовалютних пар.

Штучний інтелект (ШІ) широко використо-
вується в інтелектуальних торгових систе-
мах для прогнозування фондового ринку та 

курсу валют. Це допомагає приймати рішення про те, 
коли купувати, утримувати чи продавати акції на осно-
ві різних маркерів, які змінюються з часом. Крім того, 
завдання з виявлення шахрайства використовують ма-
шинне навчання, щоб вчитися на поведінці та моделях 
витрачання коштів і виявляти підозрілі моделі.

Аналізуючи дослідження різних авторів, мож-
на зробити висновки, що існують такі проблеми, 
пов’язані з процесом торгівлі, як прогнозування цін 
і тенденцій, прогнозування волатильності, побудо-
ва портфеля, виявлення шахрайства й інші завдання 
аналізу, щоб отримати уявлення та індикатори про 
різні криптовалюти. Саме тут використовуються 
торгові боти, які справляються з цими завданнями. 
Проблеми, згадані раніше, передбачають викорис-
тання методів машинного навчання для вивчення іс-
торичних даних про ціни, інші ринкові показники й 
інтереси соціальних мереж для прийняття вигідних 
торгових рішень. Крім того, для аналізу настроїв та 
обробки новин, публікацій у соціальних мережах (на-
приклад, Twitter, Facebook, Telegram, LinkedIn, Reddit 
тощо) і форумів доменів, таких як BitcoinTalk3 та Фо-
рум спільноти Ethereum.

Розглянемо основні проблеми, пов’язані з ро-
ботою з криптовалютами, де можливе використання 
штучного інтелекту.

Волатильність. Волатильність визначається як 
ступінь варіації ряду торгових цін у часі. Він являє со-
бою кількість невизначеності або ризику щодо розміру 
зміни вартості валюти. Біткойн та інші криптовалюти 
вважаються нестабільними. Відповідно, криптовалю-
ти можна вважати такими, що ними торгують на віль-
ному ринку, де ціна визначається виключно попитом і 
пропозицією. Однак є й інші фактори, що впливають 
на ціну, крім взаємодії між попитом і пропозицією. 
Люди, які інвестують у біткойн, вважають, що висока 
волатильність є ознакою високоризикових інвестицій. 

Волатильність пояснює рух ціни від її середньо-
го значення. Діапазон цін криптовалюти можна оці-
нити, якщо можна передбачити чи оцінити волатиль-
ність на день або тиждень на основі історичних даних.

До популярних методів моделювання волатиль-
ності можна віднести узагальнену авторегресивну 

умовну гетероскедастичність, яка є статистичною 
моделлю часового ряду. Дванадцять різних моде-
лей GARCH були протестовані різними науковцями 
для моделювання Bitcoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, 
Maidsafecoin, Monero та Ripple. Як наслідок, асиме-
тричні моделі GARCH із властивістю довгої пам’яті 
досягли в цілому кращої продуктивності для всіх 
криптовалют.

Автоматизований трейдинг. Зараз доступно 
багато торгових ботів для криптовалют, які реалізу-
ють торгові стратегії та пропонують індивідуальну 
стратегію клієнта. Торгові боти – це програмні про-
дукти або вебсайти, які пропонують так звану «алго-
ритмічну торгівлю», оскільки вони автоматично ана-
лізують дії та показники ринку, пропонують стратегії 
для максимізації прибутку трейдера та підвищення 
його задоволеності. Вони можуть агрегувати істо-
ричні ринкові дані, розраховувати показники, моде-
лювати виконання замовлень і навіть можуть бути 
налаштовані на виконання стратегій, поки клієнт 
спить. Деякі боти використовують методи обробки 
природної мови, щоб спілкуватися з клієнтом у більш 
природний і дружній спосіб. 

При розробці цих торгових ботів багато ал-
горитмів і методів, подібних до тих, що використо-
вуються для прогнозування ціни та волатильності, 
використовуються для максимізації прибутку та 
розробки стратегії з максимальною віддачею. Вони 
відрізняються кількістю підтримуваних бірж і пропо-
нованими можливостями. Крім того, вони можуть за-
пропонувати побудову й оптимізацію портфеля, щоб 
знайти оптимальне зважування фінансових активів, 
які можуть включати біткойн, інші криптовалюти й 
інші традиційні фінансові активи, такі як акції та об-
лігації. Ця оптимізація має на меті максимізувати за-
гальну віддачу при мінімізації дисперсії прибутку.

Сфера застосування штучного інтелекту та 
машинного навчання в побудові портфоліо й 
оптимізації для криптовалют вважається не-

щодавнім напрямком дослідження. Ці теми потребу-
ють подальшого дослідження, щоб знайти найкращу 
стратегію, яка підходить для криптовалют, а також 
для отримання переваг від моделей машинного на-
вчання та методів, що використовуються для інших 
фінансових активів.

Класифікація інвесторів може допомогти інвес-
торам і автоматизованим торговим роботам отрима-
ти більше уявлень про ринок криптовалют і динаміку 
його цін, щоб розробити прибуткові торгові стратегії. 
У роботі D. Xi, T. I. O’Brien, E. Irannezhad [8] дослі-
джуються соціально-демографічні характеристики 
інвесторів криптовалюти та фактори, які впливають 
на їхні інвестиційні рішення (незалежно від того, чи 
інвестували вони, ніколи не інвестували чи мають на-
мір інвестувати в майбутньому) для будь-якої крип-
товалюти. 
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Отримавши близько 402 відповідей при опи-
туванні австралійських і китайських послідовників 
блокчейну та криптовалют, вони побудували мульти-
номіальну модель Logit, щоб визначити фактори, які 
впливають на вибір інвестування в криптовалютні 
монети порівняно з іншими типами токенів первин-
ного розміщення монет (ICO). Автори виявили, що 
вік, стать, освіта, професія й інвестиційний досвід 
значно впливають на рішення. Наявність уявлень і 
чіткого аналізу причин, які стоять за рішеннями щодо 
інвестування в ICO, є критичними для прийняття рі-
шення щодо торгових стратегій. Це може допомогти 
в маркетингу криптовалют, але для досягнення хо-
рошого результату потрібні більші та різноманітніші 
набори даних. 

У недавньому дослідженні [10] A. Keller,  
M. Scholz використовували методику кластеризації 
без нагляду для групування різних типів інвесторів. 
Вони базували свою групу на подібності торговельної 
поведінки відповідно до обсягу торгівлі, середнього 
обсягу ставки, середньої відносної ціни та середньої 
тривалості завершення угоди з моменту розміщення 
пропозиції на відомому вебсайті біржі. Дослідники 
змогли розділити інвесторів на 10 кластерів (шість 
типів інвесторів, які пропонують біткойни, і чотири 
типи інвесторів, які замовляють біткойни). Вони ви-
користовували модель ARDL для визначення фак-
торів (макрофінансові, технічні торгові індикатори, 
технологічні заходи та настрої ринку з Twitter), які 
можуть вплинути на торгову поведінку типів інвесто-
рів (спекулянти, майнери криптовалюти, інформова-
ні трейдери, великі професійні інвестори, орієнтовані 
на долар США, інвестори, глобальні трейдери тощо). 

Науковці показали, що обмінний курс біткой-
ну значно залежить від кількості замовлень, 
розміщених лише одним кластером інвесто-

рів. Обговорення в їхній роботі проливає більше світ-
ла на інвесторів ринку криптовалют і поведінку «ста-
да», яку демонструє один кластер, що призводить 
до спекулятивних змін цін. Своєю чергою, автори F. 
Sabry, W. Labda, A. Erbad, Q. Malluhi [5] вважають, що 
виконання подібного аналізу кластеризації поведінки 
безпосередньо на даних блокчейну може дати більш 
точну кластеризацію. Окрім цього, це може надати 
більше доказів щодо того, як різні показники впли-
вають на поведінку інвесторів і, відповідно, – на ціну.

Анонімність і конфіденційність. Для онлайн-
фінансової торгівлі анонімність і конфіденційність 
є важливими аспектами. Зловмисники в основно-
му віддають перевагу анонімності, щоб приховати 
свою особу під час незаконної торгівлі наркотиками 
чи зброєю або участі в операціях з відмивання гро-
шей. Однак анонімність важлива також для людей, 
які хочуть зберегти свою особистість і гарантувати 
приватність транзакцій. Конфіденційність означає 
захист даних користувачів, які здійснюють транзак-

цію, включно із сумою торгів, сторін транзакції, їхніх 
балансів і часом транзакції.

Спроба розкрити особи користувачів біткойнів 
та зв’язати їхні біткойн-адреси й операції, як правило, 
покладається на використання загальнодоступних 
даних із соціальних мереж або інших загальнодос-
тупних даних у процесі, який називається «деано-
німізацією». Зв’язування цих даних із транзакціями 
блокчейну засновано на евристичних методах, або 
на методах ШІ. Д. Єрмілов та ін. [11] використову-
вали інформацію поза мережею (наприклад, twitter 
і walletexplorer.com) разом з інформацією про блок-
чейн на основі загальних витрат і евристики одно-
разової зміни для кластеризації адрес. Вони вико-
ристовували імовірнісну структуру для призначення 
адреси кластера на основі максимізації функції лога-
рифмічної правдоподібності з шістьма кластерами 
сутностей: майнінгові пули, біржі, ринки даркнету, 
міксери, азартні ігри та інші послуги.

Також різні автори [17; 18] розглядали певну 
модель 2- і 3-мотивних ознак як потенційну 
модель відмивання, яка використовується в 

моделі класифікації на основі моделі придбання та 
витрачання біткойнів у наборі даних. Вони вивели 
графік сутності-транзакції з графа транзакцій адреси. 
Крім того, були використані такі функції, як проміж-
ність, близькість, межі, PageRank і центральне наван-
таження протягом тижня, місяця та року. З іншими 
тимчасовими ознаками вони запропонували метод 
дерева рішень з градієнтним підвищенням і порів-
няли результати з алгоритмом логістичної регресії. 
Наприклад, ця проблема класифікації стикається з 
дисбалансом класів сутності-категорії між категорі-
єю Service та Mining Pool.

Yin Sun та ін. [19] використовували техніку пе-
ревибірки синтетичної меншості (SMOTE) для пе-
редвибірки двох меншинних класів hosted-wallet і 
змішування, щоб подолати проблему дисбалансу 
класів. Водночас, моделюючи проблему як проблему 
класифікації, Y.-J. Lin та ін. [20] запропонували інший 
набір функцій, включно з моментами часу транзак-
ції у вищому порядку, щоб тренувати різні контр-
ольовані моделі машинного навчання (LR, SVM, RF, 
AdaBoost, LightGBM, ANN тощо) на наборі даних мі-
ченої категорії.

Перейдемо до розгляду чат-ботів як інструменту 
вирішення основних завдань на ринку криптовалют.

Для полегшення роботи все більше компаній, 
різних установ та індивідуалів використовують чат-
боти. Чат-бот – це програмне забезпечення на основі 
ШІ, яке надсилає автоматичні повідомлення та може 
імітувати людську розмову.

Для початку текстові повідомлення стали при-
родним способом спілкування. Зараз використання 
програм для обміну повідомленнями стало для лю-
дей щоденною справою. 
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На даний момент налічується понад 2 мільяр-
ди людей, які мають WhatsApp та Telegram на своїх 
телефонах. Усі ці програми пропонують чат-ботів як 
функцію. Це одна із причин, чому можна говорити 
про популяризацію ботів. 

Можна використовувати чат-бот для WhatsApp, 
Telegram або Facebook для автоматизації розмов.  
У випадку ведення бізнесу або слідкування за нови-
нами в окремій сфері життя чат-боти безцінні, адже 
дозволяють отримати 24/7 секретаря, який працює 
безкоштовно.

Ще одна величезна перевага чат-ботів полягає в 
тому, що користувачі прив’язуються до них. Розмова 
з чат-ботом – це дуже особистий вид взаємодії.

При аналізі потреб ринку виявилось, що бракує 
чат-бота, який би допомагав трейдерам або 
просто людям, зацікавленим у темі криптова-

лют, отримувати свіжу інформацію про останні зміни 
на ринку.

CryptoAlert – бот, який допомагає користу-
вачам завжди бути в курсі останніх змін на ринку 
криптовалют. Основною функцією бота є отримання 
сповіщень про суттєві зміни в ціні на вибрану монету. 
Наприклад, налаштувавши бот на отримання спові-
щень про біткойн, юзер буде отримувати повідомлен-
ня кожного разу, коли ціна монети значно змінилася. 
Значна зміна вартості визначається за допомогою 
аналізу та розрахунку різних важливих показників, 
серед яких волатильність та інші.

На рис. 1 зображено початок роботи з ботом. За 
командою /start виводиться інформація щодо основ-
ного призначення даного інструменту.

На рис. 2 наведено довідкову інформацію бота 
та перелік основних команд для роботи з ним.

Серед інших функцій слід виділити можливість 
отримати інформацію про популярні криптовалюти. 
Також бот надає можливість перевірити нинішню 
ціну вибраної монети. Окрім цього, тут юзер знайде 
графік змін ціни за останню хвилину, 10 хвилин, 1 го-
дину, 12 годин, 1 день. У релізній версії планується 
розширення функціоналу, який буде містити в собі 
опцію предикції зростання або падіння ціни.

На рис. 3 наведено результат виконання деяких 
основних запитів на прикладі валюти біткойн.

Однією з найкорисніших можливостей бота є 
встановлення автоматичних попереджень про значні 
або раптові зміни в динаміці обраної валютної пари. 
Це дозволить уникнути втрат капіталу й оперативно 
змінити інвестиційний портфель трейдера навіть у 
неробочий час. На рис. 4 наведено попередження про 
різке падіння курсу біткойну по відношенню до іншої 
криптовалюти – Etherium.

ВИСНОВКИ
Особливості криптовалютного ринку роблять 

його надзвичайно привабливим з точки зору мож-
ливості швидкого примноження капіталу. Підвищена 

 

Рис. 1. Початок роботи з ботом CryptoAlert

волатильність і різноманіття доступних інструментів, 
практично повна незалежність від державного втру-
чання в ціноутворення, анонімність і швидкість про-
ведення операцій – це далеко не повний перелік пере-
ваг криптовалют на ринку фінансових інструментів.

Але водночас за відсутності досвіду й авто-
матизованих помічників криптовалютний ринок 
пов’язаний з величезними ризиками, оскільки швид-
ке примноження капіталу одних гравців означає втра-
ту капіталу інших. Це зумовило розвиток різноманіт-
них інструментів допомоги трейдерам, чільне місце 
серед яких зайняли чат-боти.

Представлений у статті бот CryptoAlert допо-
магає отримувати інформацію та необхідні попе-
редження про ситуацію на ринку в режимі 24/7, що 
є необхідною конкурентною перевагою в жорстких 
умовах ринку, що стрімко зростає та розвивається.

Водночас продовжується робота щодо допов-
нен ня бота новими функціями для задоволення зро-
стаючих потреб широкого кола користувачів.            
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Рис. 2. Довідкова інформація та перелік команд  

для роботи з ботом
Рис. 3. Результат виконання запитів  

щодо валюти біткойн
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