
ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ПИТАНЬ ОБІГУ 

КРИПТОАКТИВІВ. 

ЦИФРОВА ТА ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ. КІБЕРБЕЗПЕКА. 
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Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики» – провідна наукова 

установа з питань інформаційно-аналітичного забезпечення ЦОВВ з питань освіти. 

Забезпечує технічне адміністрування інформаційної системи освітнього менеджменту 

(ПАК «АІКОМ») та низки освітніх платформ. 

Бек-офіс директорату цифрової трансформації Міністерства освіти і науки України 
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Проблеми: 

Низький рівень цифрової грамотності 

Низький рівень фінансової грамотності 

Необізнаність з питань кібербезпеки 

Тенденції: 

Високий рівень цифровізації усіх сфер суспільного життя 

Бурхливий розвиток альтернативних фінансів (криптоактивів) 

 Зростання рівня кіберзлочинності, зокрема у сфері обігу 

криптоактивів 
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Низький рівень цифрової грамотності 

 За даними дослідження 2019 року EU4Digital  

 53% громадян України володіли цифровою грамотністю нижче 

базового рівня, проблеми виникали навіть з офісним 

програмним забезпеченням (Word, Excel, редагування 

фотографій/відео, створення презентацій тощо).  

Менше 50% громадян України мають навички оплати 

комунальних послуг, поповнення мобільного телефону, 

переказ грошей з картки на картку онлайн, перегляд відео, 

прослуховування музики, покупки товарів через Інтернет, 

проходження онлайн-курсів та інших навичок, які стали 

необхідними в сучасному світі. 
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Низький рівень фінансової грамотності 

  За даними дослідження проєкту USAID «Трансформація 

фінансового сектору» фінансової грамотності, фінансової 

інклюзії й фінансового добробуту, загальний індекс фінансової 

грамотності України у 2021 р. становить 12,3 бали (або 58% від 

його максимального значення – 21 бал). 

 Уразливі групи споживачів фінансових послуг (за віком: 

молодь і особи похилого віку; за рівнем доходу: особи з нижчим 

за середній рівень доходу; за рівнем освіти: особи з неповною 

середньою та середньою освітою). 
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Необізнаність у питаннях кібербезпеки 

 За даними дослідження 2019 року EU4Digital  

 34% українців ставали жертвами шахрайських дій через 

Інтернет за попередній рік.  

Лише 11% українців можуть розпізнати неправдиву 

інформацію в Інтернеті. 
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Напрями розв'язання 

Підвищення рівня освіти в усіх сегментах, передусім у сфері 

загальної середньої освіти. 

Розроблення комбінованої навчальної програми відповідно до 

Державного стандарту базової середньої освіти  

Блок 1. «Фінансова грамотність»;  

Блок 2. «Цифрові компетентності»;  

Блок 3. «Кібербезпека». 

Впровадження комбінованої освітньої програми в навчальний 

процес у закладах загальної середньої освіти з 5 класу. 
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Здобуті учнями знання дозволять: 

 критично та системно мислити ухвалюючи фінансові та інвестиційні 

рішення, що забезпечить майбутній добробут та фінансову стійкість 

домогосподарств 

 розв’язувати проблеми різного спектру із широким застосуванням 

цифрових технологій 

 оцінювати ризики роботи у кіберпросторі широко застосовуючи 

навички із кібербезпеки здобуті в процесі навчання 

 підвищити рівень отриманих знань у дорослому житті у контексті 

розвитку освіти впродовж життя 

 зменшити рівень навантаження на правоохоронні органи в частині 

розслідування фінансових та кіберзлочинів, що насамперед пов’язані 

із необізнаністю громадян 
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STATE SCIENTIFIC INSTITUTION  

"INSTITUTE OF EDUCATIONAL ANALYTICS" 

5 Volodymyra Vynnychenka str.,  

Kyiv, Ukraine, 04053 

e-mail: info@iea.gov.ua   

https://iea.gov.ua    

Дякую за увагу! 

mailto:info@iea.gov.ua
https://iea.gov.ua/

