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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Формування базових знань з теорії і практики цифровізації у фінансовій сфері, 

вивчення та використання сучасних методів, інструментів і підходів у сфері діджиталізації 
фінансів 

Тривалість 
3 кредитів ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна 
робота 54 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

 
Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання Наявність знань з основ цифровізації економіки 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

ПР07. Застосовувати спеціалізовані інформаційні 

системи, сучасні фінансові технології та програмні 

продукти. 

ПР15. Визначати та планувати можливості 

особистого професійного розвитку. 

ПР17. Виявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

ПР19. Володіти цифровими технологіями у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

СК05. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для отримання та обробки даних у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК10. Здатність застосовувати цифрові технології у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 



Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Назва теми Види 

робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні засади цифрових фінансів 

 
Тема 1. Розвиток та 

значення цифрових 

фінансів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми: 

Міжнародна спеціальна термінологія, пов'язана 

із діджиталізацією в фінансовій сфері. 

Можливості сучасних ІТ-технологій в сфері 

фінансових послуг і перспективи їх 

застосування. 

 
Тема 2. Онлайн банкінг 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування, поточна 

модульна робота 

Підготувати реферати на теми: 

Поняття, класифікація і специфіка технологій 
електронного банкінгу. 

Інтернет-банк. Мобільний банк. 

 
 

 
Тема 3. Сучасні платіжні 
системи 

 

 
Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування, поточна 

модульна робота 

Підготувати реферати на теми: 

Основні характеристики 

платіжних систем: «MasterCard», MasterCard 
International Incorporated, США; «Visa», Visa 

International Service Association, США; 

«Western Union», Western Union Financial 

Services Inc.США/Western Union Network, SAS, 

Франція; «FORPOST» (NovaPay), ТОВ «Пост 

Фінанс"; «Поштовий переказ», ПАТ 

«Укрпошта», системи електронних платежів 

(СЕП). СЕП 23/7. СЕП 24/7. 

 
Тема 4. Розвиток 

фінансових технологій 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування, поточна 

модульна робота 

Підготувати реферати на теми: 

Фінансові технології (RegTech, SupTech, інші 

фінансові технології). 

Розвиток фінансової інфраструктури. 

Модуль 2. Організація та застосування цифровізації у фінансовій сфері 

 
Тема 5. Електронні торги 

Відвідування занять;  захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу          занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми: 

Особливості проведення аукціону в 

електронній формі. 

Реалізація майна банкрутів через електронні 

торги з використанням сучасних технологій. 

 
Тема 6. Електронні 

державні закупівлі. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу 

занять;   виконання   навчальних 

завдань; завдання самостійної роботи; 

тестування 

Підготувати реферати на теми: 

Електронний документообіг між НБУ, 

учасниками фінансового ринку, фізичними і 

юридичними особами. 

Участь в торгах в системі Prozorro 

Тема 7. Сучасні 

краутфандингові 

плаформи 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 
поточна модульна робота 

Підготувати реферати на теми: 

Мотивація «фінансування натовпу», переваги 

краудфандингу. 

Типологія краудфандингових проектів. 

 
Тема 8. Мікроінвестиційні 

платформи. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування, поточна 

модульна робота 

Підготувати реферати на теми: 

Цифрові брокери, програми управління 
персональними фінансами і робо-едвайзери. 

PSD2. API (Application Programming 

Interface). 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office, мультимедійні презентації. 

 Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Основи фінансів» на платформі «Moodle». 

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 
Політика         зарахування         результатів         неформальної         освіти:          http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2017_794_12
http://odec.org.uk/theconcept-of-a-digital-economy/
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується:  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

За умови підсумкового контролю – екзамен 

Модуль 1 (теми 1-6). Відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (4 

бали); обговорення матеріалу практичних занять (2 бали); виконання навчальних 

завдань (4 бали); доповіді з рефератами та їх обговорення (2 бали); тестування (4 бали); 

поточна модульна робота (10 балів)  

30 

Модуль 2 (теми 7-13) Відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (4 

бали); обговорення матеріалу практичних занять (2 бали); виконання навчальних 

завдань (4 бали); доповіді з рефератами та їх обговорення (2 бали); тестування (4 бали); 
поточна модульна робота (10 балів) 

30 

Поточне оцінювання  60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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