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Навчально-науковий інститут денної освіти  

Кафедра економічної кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем 

 

СИЛАБУС 

 

навчальної дисципліни 

«Аналіз цифрових фінансових інструментів» 

 

на 2022-2023 навчальний рік 

 
Курс та семестр вивчення 2 курс, 2 семестр   
Освітня програма/спеціалізація Економіка 
Спеціальність 051 Економіка  
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
Ступінь вищої освіти молодший бакалавр 

 

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                                   Кононенко Жанна Андріївна  

науковий ступінь і вчене звання,                                             к.е.н., доцент 

посада    доцент кафедри економічної кібернетики, бізнес-

економіки та інформаційних систем 

Профайл викладача http://www.ek.puet.edu.ua/skl.php 
Контактний телефон 509205 
Електронна адреса pusku.ek@gmail.com 
Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 
Консультації очна – згідно розкладу; 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 08.00-17.00 
Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua 

Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної 

дисципліни 

набуття здобувачами вищої освіти сучасного конструктивного, фундаментального 

мислення та системи базових знань щодо аналізу цифрових фінансових інструментів, а 
також отримання і засвоєння практичних навичок проведення аналітичних досліджень 

у галузі цифрових фінансових інструментів із застосуванням цифрових технологій; 

вивчення та використання сучасних методів, інструментів і підходів у сфері цифрових 
бізнес-комунікацій. 

Тривалість 5 кредити  ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна 

робота 90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом у вигляді 
виконання додаткових завдань 

Методи: словесні, наочні, практичні. 

 

Система поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; виконання самостійних завдань; тестування; поточна 
модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК (залік).  

Базові знання цикл економічних дисциплін.  

Мова викладання Українська, 

 

  

http://www.ek.puet.edu.ua/skl.php
mailto:pusku.ek@gmail.com
http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.tourism.puet.edu.ua/stud.php


Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати 

отримані результати.  
Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, 

критично оцінювати логіку та формувати висновки з 

наукових та аналітичних текстів з економіки. 
Використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології для вирішення соціально-економічних 

завдань, підготовки та представлення аналітичних 

звітів. 
Знати методи і засоби роботи з даними, застосовувати 

відповідне програмне забезпечення та відповідні пакети 

стандартних програм, а при необхідності розробляти 
нові при проведенні аналітичних досліджень  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 
Здатність застосовувати відповідне програмне 

забезпечення та відповідні пакети стандартних 

програм, а при необхідності розробляти нові при 

проведенні аналітичних досліджень  
 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Фінансові інструменти ринку цифрових послуг 

Тема 1. Фінансові 

інструменти ринку 
цифрових послуг 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 
завдань, виконання індивідуальних 

завдань 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 

Тема 2. Альтернативні 
фінансові інструменти 

Ознайомлення з теоретичним 
матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 
Виконати індивідуальні завдання. 

Тема 3. Фінансові 
технології в цифровому 

середовищі 

Ознайомлення з теоретичним 
матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 
Виконати індивідуальні завдання. 

Тема 4. Обігові фінансові 
інструменти в цифровому 

секторі 

Ознайомлення з теоретичним 
матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 
Виконати індивідуальні завдання. 

 

Модуль 2. Ринок цифрових фінансових послуг 

Тема 5. Моделі 

економічного розвитку і 
стандарти фінансових 

інструментів 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 
завдань, виконання індивідуальних 

завдань, модульна контрольна робота. 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання 

Тема 6. Криптоактиви та 
криптотовари 

Ознайомлення з теоретичним 
матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань, теоретичне опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 
Виконати індивідуальні завдання. 

Тема 7. Ринок цифрових 
фінансових послуг 

Ознайомлення з теоретичним 
матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 

завдань 

Виконати тести самоконтролю знань. 
Виконати індивідуальні завдання. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 8. Фінансовий 

інжиніринг 

Ознайомлення з теоретичним 

матеріалом, виконання практичних 

завдань, виконання індивідуальних 
завдань 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 

 

Інформаційні джерела 

Основні 

1. Арутюнян С.С. Фінансовий ринок: навч.посібник. К. : 2018., 484 с. 
2. Величкін В. О., Тимошенко М. В. Фінансовий інжиніринг : навчальний посібник. Дніпро : Університет 

митної справи та фінансів, 2019. 124 с. 

3. Дергачов Є. В., Фіщук К. О. Методичні підходи до аналізу та оптимізації бізнес-процесів. Ефективна 
економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8382  

4. Єршова О.Л., Одноволик В.І. Національна система цифрової статистики як засіб для вимірювання 

цифрових трансформацій в економіці України. URL: 
http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/3622/1/ilovepdf_com-128-133.pdf 

5. Зайцев О. В. Основи фінансового інструментарію : підручник. Суми : Сумський державний університет, 

2016. 523 с 

6. Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного 
розвитку: монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2018. 252 с.  

7. Маслов А.О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення: монографія. 

Київ: Аграр Медіа Гр., 2012. 432 с.  
8. Нужна С. А., Мороз С. І. Економіко-математичне моделювання в бізнес–плануванні підприємств аграрної 

сфери. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8813  

9. Опря А.Т., Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В., Кононенко Ж. А. Статистика (модульний 

варіант з програмованою формою контролю знань): навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: 

Центр учбової літератури, 2014. 536 с. URL: 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/523/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81

%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0_%d0%9e%d0%bf%d1%80%d1%8f_%d0%92%d0%a1%d0%95_%d0%905

%20%281%29.pdf 
10. Струтинська І. В., Маркович І. Б. Методологічні основи дослідження національної економіки з позицій 

системного аналізу. Соціально-економічні проблеми і держава: Електронне наукове фахове видання. 2019. Вип. 1 (20). 

С. 14–21. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mibpsa.pdf 

11. Тігарєва В. А., Станкевич І. В. Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів 

підприємств та організацій. // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, Випуск 3 (98), Частина 1, 2016.  С. 113-
122. 

Допоміжні 

1. Струтинська І. В. Організація та управління цифровою трансформацією бізнес-структур: теорія, 
методологія, практика: монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2020. 475 с. 

2. Україна переходить на «цифрову економіку». Що це означає? Укрінформ. Мультимедійна платформа 

іномовлення України: веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385945-ukraina-perehodit-nacifrovu-

ekonomiku-so-ce-oznacae.html. 
3. Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?: навчальний посібник / авт. кол.;  К., 2019. 272 с. URL: 

http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/08/Financial_Literacy_Textbook_Aug2019.pdf 

 

Інформаційні ресурси 

1. Веб-сторінка Міністерства економіки України URL : http://www.me.gov.ua 

2. Веб-сторінка Кабінету Міністрів України URL : http://www.kmu.gov.ua 
3. Веб-сторінка Держкомстату України URL :  http://www.ukrstat.gov.ua 

4. Веб-сторінка Міністерства фінансів України URL : http://www.minfin.gov.ua 

5. Веб-сторінка Світового банку URL : http://www.wordbank.org 

6. Веб-сторінка Міжнародного валютного фонду URL : http://www.imf.org 
7. Економіка. Фінанси. Право: Інформаційно-аналітичний журнал/ АФ «Аналітик».  

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/523/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0_%d0%9e%d0%bf%d1%80%d1%8f_%d0%92%d0%a1%d0%95_%d0%905%20%281%29.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/523/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0_%d0%9e%d0%bf%d1%80%d1%8f_%d0%92%d0%a1%d0%95_%d0%905%20%281%29.pdf
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/523/1/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0_%d0%9e%d0%bf%d1%80%d1%8f_%d0%92%d0%a1%d0%95_%d0%905%20%281%29.pdf
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385945-ukraina-perehodit-nacifrovu-ekonomiku-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2385945-ukraina-perehodit-nacifrovu-ekonomiku-so-ce-oznacae.html
http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/08/Financial_Literacy_Textbook_Aug2019.pdf
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.imf.org/


 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 
- пакет MS Office, Power Point, Adobe PDF, програми для перегляду відеофайлів. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання: Виконані практичні завдання здаються протягом тижня в 

електронному вигляді. Індивідуальні завдання виконуються самостійно та здаються до модульної контрольної роботи 
в електронному вигляді. Роботи, які здаються з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку (-50%).  

Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); усі 

індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно, у випадку виявлення плагіату, завдання не зараховуються. 

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: Студент, що має сертифікати, свідоцтва, дипломи, які 

отримані знання здобуті у результаті у неформальної або формальної освіти, має право на часткове перезарахування 

результатів за відповідними темами курсу: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita, 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf  
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання. 

 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1: тести  (10), практичні роботи (12 балів), індивідуальні завдання (18 бали), 

поточна модульна робота (10 балів), 

50 

Модуль 2: тести  (10 балів), практичні роботи (12 балів), індивідуальні завдання (18 бали), 
поточна модульна робота (10 балів) 

50 

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 

 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf
http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf

