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ВСТУП 

Анотація 

«Фінтех у банківській справі, страхуванні та управлінні активами» 

дозволить сформувати систему теоретичних і практичних знань основ 

функціонування сучасних фінансових технологій в цифровій економіці.  

Вивчення особливостей роботи різних видів платіжних систем, 

електронних грошей та технологій організації розрахунків з їх застосуванням, 

дозволить сформувати загальну концепцію функціонування цифрових 

платіжних систем, осягнути законодавче підґрунтя роботи цифрових платіжних 

систем та систем електронних грошей, ознайомитись з технологічними засобами 

та інфраструктурою систем електронних платежів, опанувати особливості 

розрахунків за допомогою банківських платіжних карток, розглянути структуру 

та принципи роботи віртуальних платіжних систем, систем електронних грошей, 

концепцію Open Banking та головні напрямки її імплементації, основні сучасні 

цифрові платіжні системи, системи електронних грошей та їх особливості. 

Також ознайомлення з курсом «Фінтех у банківській справі, страхуванні 

та управлінні активами» навчить вирішувати задачі з вибору оптимального 

інструментарію з фінансових технологій, забезпечувати безпеку фінансових 

розрахунків, ефективно використовувати різні фінансові технології. 

Ключові слова: фінанси, інновації, цифровізація, адміністрування, 

електронні гроші, fintech, Open Banking. 

Abstract 

"Fintech in Banking, Insurance and Asset Management" allow to formulate a 

system of theoretical and practical knowledge of the foundations of the functioning of 

modern financial technologies in digital economy. 

Studying the features of different types of payment systems, electronic money 

and payment technologies with their usage, will form a general concept of digital 

payment systems, will help understand the legal basis of digital payment systems and 

electronic money systems, will help to get acquainted with the technological means 

and infrastructure of electronic payment systems, will help master features of 

settlements using bank payment cards, will help consider the structure and principles 

of virtual payment systems, electronic money systems, the concept of Open Banking 

and the main directions of its implementation, the main modern digital payment 

systems, electronic money systems and their features. 

Also, acquaintance with the course "Fintech in Banking, Insurance and Asset 

Management" will teach you to solve problems of choosing the best tools for financial 

technology, ensure the security of financial settlements, effectively use various 

financial technologies. 

Key words: finance, innovations, digitalization, administration, electronic 

money, fintech, Open Banking. 
 



 

 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 Галузь знань  

-  
(шифр і назва) 

Обов’язкова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 2-й 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

http://www.nuos.edu.ua/ 

students/osvita/  

Спеціальність  

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»- 
(код та найменування) 
Освітня програма  

Фінанси, банківська справа 

та страхування 
(найменування) 

Семестр 

3-й 

Лекцій 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 
- 

(назва) 

30 год. 

Практичні, 

семінарські 

30 год. Загальна кількість годин –

150 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

90 год. 

аудиторних: 

3-й семестр – 4 год.; 

 

Вид контролю: 

екзамен 

самостійної роботи:  

3-й семестр – 6 год. 

Форма контролю: 

комбінована 
 

http://www.nuos.edu.ua/%20students/osvita/860/
http://www.nuos.edu.ua/%20students/osvita/860/


 

 

 
 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінтех у банківській справі, 

страхуванні та управлінні активами» є формування у студентів таких 
компетентностей: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
- розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури; 
- здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

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

- здатність використовувати базові знання і практичні навички в сфері 
міжнародних фінансових розрахунків. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є: Конструкторське мислення  

 
 

4. Очікувані результати навчання 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 
- визначати особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури; 
- застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 

технології та програмні продукти; 
- використовувати методи міжнародних фінансових розрахунків у 

фінансовій діяльності підприємств. 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Організація та функціонування фінансових 

технологій в цифровій економіці 

Тема 1. Базові поняття Fintech. 

Предмет, мета і задачі дисципліни. Поняття і базові визначення. Історія 

виникнення платіжних систем. Класифікація платіжних систем. 

Сутність, функції та мета платіжної системи. Правові засади регулювання 

функціонування платіжних систем в Україні і відносин у сфері переказу грошей.  

Учасники платіжних систем та їхні функції: користувачі платіжних послуг, 

що не є банками; банківські установи; центральний банк; спеціалізовані 

посередники. 

Принципи дії системи кореспондентських рахунків. Рахунки Лоро Ностро. 

Розрахункові банки. Розрахунки на валовій та чистій основі. Клірингові системи 

розрахунків.  Міжбанківський переказ. Сутність і принципи роботи системи 

електронних міжбанківських переказів Національного банку України.  
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Електронні гроші та цифрові платіжні системи.  

Основні напрямки розвитку Fintech. Цифрові платіжні системи. 

Електронні гроші. Послуги ініціювання платежу. Вплив Fintech на появу нових 

моделей відбудови бізнесу. Концепція Bank-as-a-Service. 
[1],[2], [3],[8] 

Тема 2. Розрахунки за допомогою банківських платіжних карток. 

Історія виникнення та розвитку банківських платіжних карток.  

Банківська пластикова картка — інструмент розрахунків і кредитування: 

види пластикових карток; кредитні картки; дебетні картки; «електронні 

гаманці».  

Переваги карткових розрахунків. Зручність карткової системи розрахунків 

для користувача. Вигідність застосування карткових розрахунків для 

підприємств торгівлі та сфери послуг. Переваги карткових розрахунків для 

банків.  

Емісія платіжних карток і здійснення операцій з їх використанням у межах 

України. Договір емітента з клієнтом. Відкриття карткових рахунків.  

Еквайринг та операції із застосуванням платіжних карток. Операції з 

платіжними картками. Надання кредитів (у тому числі овердрафту) для 

здійснення операцій за платіжними картками.  

Обіг грошових коштів у системах пластикових карток. Учасники 

розрахунків: Утримувач платіжної картки. Еквайр. Емітент. Торговець. 

Платіжна система. Сутність та необхідність процедури авторизації.  

Внутрішньобанківські одно- і багатоемітентні платіжні системи. Локальні 

та глобальні карткові платіжні системи. Системи  Visa, MasterCard, American 

Express, Dinners Club. Локальні банківські карткові системи. 
[5],[12], [13], [14] 
 

Тема 3. Технологічні засоби та інфраструктура систем електронних 

платежів. 

Системи платіжних карток. Класифікація карток. Картки з магнітною 

смугою. Картки із мікросхемою. Кредитні, дебетні картки, «електронний 

гаманець». Кредитні картки. Особисті та корпоративні картки. Банківські і 

небанківські картки. Картки туризму і розваг. Приватні платіжні картки 

підприємства торгівлі й послуг. Приватні картки. Банківські кредитні картки. 

Дебетні картки. Картки для банківських банкоматів. Картки для купівлі через 

термінали в торговельних пунктах (POS). «Електронні гаманці». Технологія 

виготовлення пластикових карток. Робота центру персоналізації. 

Транспортування ембоссованих пластикових карток.  

Технологічні засоби та інфраструктура небанківських систем електронних 

грошей. Особливості відбудови небанківських платіжних систем та систем  

електронних грошей в різних країнах. 

Поняття Application Programming  Interface (API). Необхідність 

використання для обміну даними між різними системами Fintech. 
[7], [11], [18] 
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Тема 4. Платіжні установи та установи електронних грошей. 

Організація платежів у мережі Iнтернет і методи їх захисту. Платіжні 

системи і механізми, що застосовуються у мережі Iнтернет. Методи захисту 

платежів у мережі Iнтернет. Платіжні системи і механізми, що застосовуються у 

мережі Iнтернет. 

Основні особливості дії платіжних установ та установ електронних 

грошей. Відмінності електронних грошей від інших електронних платіжних 

послуг.  

Мобільні електронні платежі. 

Структура систем Інтернет-платежів, Її відмінність від структури 

платіжних систем класичного типу. Системи із віртуальними рахунками та 

посередницькі платіжні системи. Принципи організації їх роботи. 

Системи термінових міжнародних переказів. Загальні відомості та 

учасники систем. Відправлення грошового переказу. Виплата грошового 

переказу. Контрольний номер. Схема грошових потоків в системах термінових 

переказів. Локальні та глобальні системи.  
[2], [6], [7], [10]  

 

Тема 5. Забезпечення безпеки платіжних операцій та електронних грошей. 

Сутність інформаційної безпеки. Безпека щодо інформаційних систем. 

Безпека платіжних систем. Захист інформації у платіжних системах. Об’єкти 

захисту. Суб’єкти відносин, пов’язані з обробкою інформації в автоматизованій 

(платіжній) системі.  

Вимоги щодо системи захисту інформації. Конфіденційність інформації. 

Активні та пасивні системи захисту інформації. Їх сутність. Методи 

аутентифікації користувачів цифрових платіжних систем.  

Електронний цифровий підпис, його аналоги та засоби реалізації 

Відповідальність суб’єктів переказу за забезпечення захисту інформації. 

Основні типи загроз. Несанкціонований доступ до інформації. Несанкціоновані 

зміни інформації. Несанкціоновані операції з компонентами платіжних систем. 

Зобов’язання суб’єктів переказу.  

Основні групи заходів для протидії загрозам та з метою можливих збитків 

користувачів і власників платіжної системи: правові, морально-етичні, 

адміністративні та фізичні.  

Протидія відмиванню грошей. Поняття відмивання грошей, національне та 

міжнародно-правове регулювання. Суб'єкти, що займаються запобіганням 

відмиванню грошей, їх права та обов'язки. Ідентифікація, зміст, важливість та 

практичне функціонування принципу «Знай свого клієнта». Національні та 

міжнародні організації, що займаються запобіганням відмиванню грошей, 

документи, прийняті цими організаціями. Рекомендації FATF. 
[2],[5],[6], [8] [9] 
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Тема 6. Правове регулювання в сфері Fintech. 

Концепція Open Banking та її вплив на правову екосистему Fintech. 

Ініціювання платежу. Специфіка, правове регулювання. Позики взаємного 

кредитування та краудфандингу, майданчики для таких послуг. 

Особливості правового регулювання платіжних установ. 

Установи електронних грошей, електронні гроші: види, відмінності від 

інших електронних платіжних послуг. 

Теоретичні та практичні вимоги до систем електронних грошей. 

Особливості правового регулювання електронних грошей. 

Мобільні електронні платежі, особливості їх правового регулювання. 

Директива про платіжні послуги PSD2. Основні положення, та вплив на 

розвиток Fintech. 
[8],[9], [19]; [20]  

 

Тема 7. Перспективи розвитку фінансових технологій та послуг. 

Проблеми розвитку електронних платіжних систем та напрямки їх 

розв’язання. 

Роль Fintech у переході до Індустрії 4.0 

Криптовалютні платіжні системи та перспективи їх розвитку. 

Мобільні технології, та їх роль у функціонування цифрових платіжних 

систем. 

Застосування цифрових платіжних систем для здійснення масових 

платежів.  
Сучасний стан Fintech систем в Україні. 
[1],[2], [3], [5], [11], [18] 
 

 



 

 

 
 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Організація та функціонування фінансових технологій в цифровій економіці 

Тема 1. Базові поняття Fintech 13 4 4 –  5 

Тема 2. Розрахунки за допомогою банківських платіжних карток 19 2 2  – 15 

Тема 3. Технологічні засоби та інфраструктура систем електронних платежів 32 6 6  – 20 

Тема 4. Платіжні установи та установи електронних грошей 28 4 4  – 20 

Тема 5. Забезпечення безпеки платіжних операцій та електронних грошей 23 4 4  – 15 

Тема 6. Правове регулювання в сфері Fintech 17 6 6  – 5 

Тема 7. Перспективи розвитку фінансових технологій та послуг 18 4 4  – 10 

Разом за змістовим модулем 1 150 30 30  – 90 

Разом за курсом 150 30 30 – 90 
 



 

 

 
 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

1.  Тема 1. Базові поняття Fintech 4 

2.  
Тема 2. Розрахунки за допомогою банківських 
платіжних карток 

2 

3.  
Тема 3. Технологічні засоби та інфраструктура систем 
електронних платежів 

2 

4.  
Тема 3. Технологічні засоби та інфраструктура систем 
електронних платежів 

4 

5.  
Тема 4. Платіжні установи та установи електронних 

грошей 
4 

6.  
Тема 5. Забезпечення безпеки платіжних операцій та 

електронних грошей 
4 

7.  Тема 6. Правове регулювання в сфері Fintech 2 

8.  Тема 6. Правове регулювання в сфері Fintech 2 

9.  Тема 6. Правове регулювання в сфері Fintech 2 

10.  
Тема 7. Перспективи розвитку фінансових технологій 

та послуг 
4 

Разом 30 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

– підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1 

лекцію);  

– підготовка до практичних занять (включає виконання розрахунково-

аналітичних завдань) – 2 год. на завдання;  

– виконання завдання на самостійну роботу – 25 год. 

– підготовка до контрольних заходів – 10 год. на 1 захід. 

Обсяги самостійної роботи 
 

№ з/п Вид роботи 
Кількість годин 

Денна форма 

1 Підготовка до лекцій 15 

2 Підготовка до практичних занять 30 

3 Підготовка до поточних контрольних заходів 10 

4 Виконання самостійних завдань 25 

5 Підготовка до екзамену 10 

… Разом 90 

 

Завдання на самостійну роботу 

– підготовка до практичних (семінарських) занять; 

– самостійне опрацювання додаткової літератури до тем лекційного курсу і 

практичних (семінарських) занять, а також літератури для підготовки 
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самостійного домашнього завдання; 

– підготовка доповідей, рефератів та есе за тематикою лекцій і семінарів; 

– самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння змісту 

лекційного матеріалу з курсу. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

1. На практичних заняттях – розрахунково-аналітичних завдання.  

2. За змістові модулі – тести 

3. За весь курс – екзамен. 

 
7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 60 балів. 

Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом 

семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок – 40 балів. 

Право здавати заключний екзамен дається студенту, якій з урахуванням 

максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 20 балів. Підсумкова 

оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки заліку. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних заняттях та 

набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Аналітичні завдання 

4 

Студент самостійно обирає раціональний метод аналізу, визначає 

обсяги інформації, проводить статистичне спостереження, зведення 

та групування даних, застосовує необхідні методи аналізу 

інформації. На основі проведеного аналізу формулює висновки та 

визначає перспективи подальших досліджень. Демонструє 

розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. Звіт 

відповідає встановленим вимогам, має логічну впорядковану 
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структуру, містить основні висновки і результати дослідження. 

Презентація за результатами аналізу ситуації висвітлює суть 

аналізу і висновків, відповідає меті дослідження. Робота виконана 

у встановлений термін. 

3,5 

Студент самостійно обирає раціональний метод аналізу, визначає 

обсяги інформації, проводить статистичне спостереження, зведення 

та групування даних, застосовує необхідні методи аналізу 

інформації. На основі проведеного аналізу формулює висновки та 

визначає перспективи подальших досліджень. Демонструє 

розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. Звіт 

відповідає встановленим вимогам, має логічну впорядковану 

структуру, містить основні висновки і результати дослідження. 

Презентація за результатами аналізу ситуації висвітлює суть 

аналізу і висновків, відповідає меті дослідження. Робота виконана з 

порушенням встановленого терміну. 

3 

Студент самостійно добирає метод аналізу, визначає обсяги 

інформації, проводить статистичне спостереження, зведення та 

групування даних, застосовує необхідні методи аналізу інформації, 

формулює висновки та визначає перспективи подальших 

досліджень. Демонструє розуміння комплексного підходу до 

аналізу ситуації. В роботі не вирішені деякі суттєві питання 

дослідження, результати не досить повно описують об’єкт 

дослідження. Звіт відповідає встановленим вимогам, має логічну 

впорядковану структуру, містить основні висновки і результати. 

Презентація висвітлює суть аналізу і висновків, в основному 

відповідає меті дослідження. Робота виконана у встановлений 

термін. 

2,5 

Студент самостійно метод аналізу, визначає обсяги інформації, 

проводить статистичне спостереження, зведення та групування 

даних, застосовує необхідні методи аналізу інформації, формулює 

висновки та визначає перспективи подальших досліджень. 

Демонструє розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. В 

роботі не вирішені деякі суттєві питання дослідження, результати 

не досить повно описують об’єкт дослідження. Звіт відповідає 

встановленим вимогам, має логічну впорядковану структуру, 

містить основні висновки і результати. Презентація висвітлює суть 

аналізу і висновків, в основному відповідає меті дослідження. 

Робота виконана з порушенням встановленого терміну. 

2 

Студент з допомогою викладача обирає метод аналізу, визначає 

обсяги інформації, проводить статистичне спостереження, зведення 

та групування даних, застосовує необхідні методи аналізу 

інформації. В дослідженні допускаються помилки щодо обсягів 

вихідної інформації. В роботі не вирішені деякі суттєві питання 
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дослідження, результати не досить повно описують об’єкт 

дослідження. На основі проведеного аналізу студент формулює 

висновки та визначає перспективи подальших досліджень. 

Демонструє розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. 

Звіт відповідає встановленим вимогам, має впорядковану 

структуру, містить основні висновки і результати дослідження. 

Презентація за результатами аналізу ситуації висвітлює отримані 

результати, відповідає меті дослідження, не враховує деякі суттєві 

питання. Робота виконана з порушенням встановленого терміну.  

1,5 

Студент з допомогою викладача обирає метод аналізу, проводить 

статистичне спостереження, застосовує необхідні методи аналізу 

інформації. Обсяги інформації недостатньо повно охоплюють 

ситуацію, аналіз не повний, висновки частково поверхневі. Звіт 

відповідає встановленим вимогам, містить основні висновки і 

результати дослідження, не враховує важливі питання, які не були 

розглянуті в дослідженні. Презентація висвітлює отримані 

результати і відповідні висновків. Робота виконана з порушенням 

встановленого терміну. 

1 

Студент з допомогою викладача обирає методи дослідження, 

проводить аналіз користуючись простим алгоритмом, аналіз 

поверховий, не враховує весь спектр досліджуваної проблеми. 

Використовує відповідні методи з допомогою викладача. 

Результати мають поверховий характер, частково розкривають 

ситуацію. В презентації відображені загальні висновки 

дослідження. Робота виконана з порушенням встановлених 

термінів. 

0,5 

Студент проводить аналіз за спрощеним алгоритмом, демонструє 

проблеми з методами дослідження. Складений звіт містить короткі 

висновки, які відображають ситуацію в загальному. Презентація 

відсутня. Робота виконана з порушенням встановлених термінів. 

0 Студент не демонструє вміння аналізувати ситуацію. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 40 балів (10 

робіт по 4 бали) 

 

Оцінка результатів виконання самостійної роботи 

Кіл-

ть 

балів 

Критерії оцінювання за бальною шкалою 

20 

Розкрито всі необхідні питання лекції (всі теми), чітко і лаконічно 

сформульовані тези лекції, зібрано і структуровано достатньо 

інформації, проведено якісний інтелектуальний аналіз даних, на основі 

цього зроблено збалансування проблем з різних областей (аналітика, 

бізнес, право і етика). Презентація гарно організована, доповідь 
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супроводжується ілюстративними матеріалами, матеріали ілюстрації 

підготовлені відповідно до вимог що висуваються. Доповідь логічно 

побудована, студент чітко та стисло викладає інформацію, показує 

глибокі знання з питань теми, оперує даними, вносить пропозиції по 

темі, під час доповіді вміло використовує презентацію, впевнено і 

докладно відповідає на поставлені запитання. 

18 

Розкрито всі необхідні питання лекцій (всі 10 тем), чітко і лаконічно 

сформульовані тези лекції, зібрано і структуровано достатньо 

інформації, проведено аналіз даних, на основі цього зроблено висновки. 

Презентація гарно організована, доповідь супроводжується 

ілюстративними матеріалами, на які не завжди дано посилання у 

доповіді або ілюстративні матеріали оформлені з незначними 

зауваженнями. В доповіді студент спроможний чітко та стисло 

викласти основні результати дослідження, дає правильні відповіді на всі 

запитання, але не завжди упевнений в аргументації, чи не завжди 

коректно її формулює. 

15 

Розкрито всі необхідні питання лекцій (всі  10 тем), тези сформульовані 

не чітко, зібрано достатньо інформації, але її не структуровано. Робота 

має поверхневий аналіз, матеріал викладено непослідовно та 

необґрунтовано. Підготовка виконувалась не систематично та подана на 

перевірку з порушенням плану представлення матеріалу. Доповідь 

супроводжується ілюстративними матеріалами, на які не завжди дано 

посилання у доповіді або ілюстративні матеріали оформлені з 

незначними зауваженнями. Студент спроможний чітко та стисло 

викласти основні результати дослідження, належно обґрунтовує 

положення роботи, але допускає неточності у відповідях на запитання. 

12 

Розкрито всі необхідні питання лекції (всі 10 тем), але має недостатньо 

критичний аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. 

Основні тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко 

сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. Доповідь 

супроводжується ілюстративними матеріалами, на які не завжди дано 

посилання у доповіді або ілюстративні матеріали оформлені з 

незначними зауваженнями. Студент невпорядковано викладає основні 

результати дослідження, намагається дати відповідь на поставлені 

запитання і робить спроби аргументувати положення роботи. 

8 

Розкрито не всі необхідні теми лекцій (8-10 тем), матеріал викладено 

непослідовно та необґрунтовано. Основні тези роботи розкриті, але 

недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, 

пропозиції і рекомендації. Ілюстративні матеріали низької якості, в 

організації презентації спостерігається невпевненість. Студент 

демонструє задовільні знання з теми дослідження, але не може впевнено 

й чітко відповісти на додаткові запитання, та належно обґрунтувати 

положення роботи. 
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Розкрито не всі необхідні теми лекцій (до 8 тем), має недостатньо 

критичний аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. 

Ілюстративні матеріали низької якості, в доповіді немає посилань на 

ілюстративні матеріали. Студент невпорядковано викладає основні 

результати дослідження, не спроможний дати відповідь на запитання, 

відстоювати свою позицію. 

 

Поточний модульний контроль у форму тестування 

Правильних 

відповідей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бал 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 4 бали (10 

тестів по 0,4 бали) 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання завдань 10*4 балів = 40 балів 

Поточний модульний контроль 1*20 балів  – 20 балів 

Разом 20 

 

Підсумковий контроль (екзамен) 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 40 балів  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Елемент програми 
Денна форма 

Вид роботи Кількість балів 

ЗМ 1 

ПР 1 

Аналітичне завдання 

4 

ПР 2 4 

ПР 3 4 

ПР 4 4 

ПР 5 4 

ПР 6 4 

ПР 7 4 

ПР 8 4 

ПР 9 4 

ПР 10 4 

 СР 1-10 Самостійна робота 20 

ПМК Тест 20 

Підсумковий контроль Екзамен 20 

Сума балів за семестр 100 
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8.1. Питання для перевірки засвоєння матеріалу. 

1.  Банківські платіжні системи в Україні. 

2.  Сутність цифрових платіжних систем, суб'єкти переказу грошей. 

3.  Класифікація і характеристика видів платіжних систем. 

4.  Карткові платіжні системи. 

5.  Міжбанківські платіжні системи. 

6.  Внутрішньобанківські платіжні системи. 

7.  «Віртуальні» платіжні системи. 

8.  Системи термінових переказів. 

9.  Клірингові платіжні системи. 

10.  Порівняльна характеристика систем на «валовій» і «чистій» основі.  

11.  Погрози безпеці цифрових платіжних систем і напряму захисту від 

них. 

12.  Програмні методи захисту інформації 

13.  «Людський чинник» і його роль в забезпеченні безпеки цифрових 

платіжних систем. 

14.  Технологічні, криптографічні і організаційні заходи інформаційної 

безпеки. 

15.  Ідентифікація клієнтів в системах Fintech 

16.  Інфраструктура цифрових платіжних систем 

17.  Інфраструктура цифрових систем електронних грошей 

18.  Вплив Fintech на появу нових моделей відбудови бізнесу 

19.  Концепція Bank-as-a-Service та її перспективи 

20.  API, як засіб обміну даними між різними системами Fintech 

21.  Класифікація платіжних карток. 

22.  Мобільні електронні платежі. 

23.  Механізм функціонування рахунків «Лоро» і «Ностро» комерційних 

банків 

24.  Структурна побудова та особливості функціонування платіжної 

системи PayPal 

25.  Основні положення директиви про платіжні послуги PSD2 

26.  Сучасний стан електронного банкінгу в розрізі концепції Open Banking 

27.  Сучасний стан розвитку фінансових технологій в Україні 

28.  Засоби протидії відмиванню грошей в системах Fintech. 

29.  Реалізація механізму первинної ідентифікації клієнтів в системах 

Fintech. 

30.  Мобільні технології, та їх роль у функціонування цифрових платіжних 

систем. 
 

9. Засоби навчання 

– мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

– комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі; 

– бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова література тощо). 
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10. Методи навчання 

Методи навчання: 

– робота з літературою; 

– пояснення; 

– дискусія; 

– лекція;  

– репродуктивні і евристичні бесіди; 

– ілюстрування;  

– практична робота;  

– розрахунково-аналітичні завдання; 

Методи контролю і самоконтролю:  

– фронтальне опитування;  

– контрольні роботи, письмові заліки;  

– контрольні тестові роботи програмованого типу. 

 

11. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Дослідження "Фінтех в Україні: тенденції, огляд ринку та каталог" 

http://data.unit.city/fintech/fgt34ko67mok/fintech_in_Ukraine_2018_ua.pdf  

2. Документи Міжнародного Валютного Фонду. Fintech in Europe: Promises 

and Threats https://www.imf.org/en/ Publications/WP/Issues/2020/11/13/Fintech-in-

Europe-Promises-and-Threats-49859  

3. Документи Міжнародного Валютного Фонду. The Promise of Fintech : 

Financial Inclusion in the Post COVID-19 Era 

https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-

Papers/Issues/2020/06/29/The-Promise-of-Fintech-Financial-Inclusion-in-the-Post-

COVID-19-Era-48623  

4. Документи Міжнародного Валютного Фонду. Distributed Ledger 

Technology Experiments in Payments and Settlements 

https://www.imf.org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2020/06/25/Distributed-

Ledger-Technology-Experiments-in-Payments-and-Settlements-49251  

5. Документи Міжнародного Валютного Фонду. Fintech and Payments 

Regulation: Analytical Framework 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/05/29/Fintech-and-Payments-

Regulation-Analytical-Framework-49086  

6.  Документи Міжнародного Валютного Фонду. Institutional Arrangements 

for Fintech Regulation and Supervision https://www.imf.org/en/Publications/fintech-

notes/Issues/2020/01/09/Institutional-Arrangements-for-Fintech-Regulation-and-

Supervision-48809  

7. Документи Міжнародного Валютного Фонду. Designing Central Bank 

Digital Currencies 
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https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/11/18/Designing-Central-Bank-

Digital-Currencies-48739  

8. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.03 № 852-ІV 

// Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 3. — 276 с.  

9. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.02 № 249-ІV// Відомості 

Верховної Ради України. — 2003. — № 1. — С. 2.  

10. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99 № 679-ХІV 

// Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 29. — Ст. 238.  

11. Закон України «Про платіжні системи і переказ грошей в Україні» від 

05.04.01 № 2346-ІІІ.  

12. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: 

Затв. постановою Правління НБУ від 21.01.04 № 22.  

13. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних 

карток у банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 08.04.05 № 123.  

14. Постанова Національного банку України «Про затвердження Правил 

здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних 

осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону 

іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів 

Національного банку України» 

15. Постанова НБУ №95 від 28.09.2017 "Про затвердження положення про 

організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківської системі 

України" 

16. Пиріг С.О. Платіжні системи. : Навч. посіб. — К.: Центр учбової 

літератури, 2008. — 240 с. 

17.  Вовчак О.Д., Шпаргало Г.Є., Андрейків Т.Я. Платіжні системи. : Навч. 

посіб. — К.: Знання, 2008. — 341 с. 

18. Сиделов П.А. The World Of Digital Payments / Мир Цифровых Платежей К.: 

Ханко. 2017 – 238 с. 

19. Zachariadis, Markos, and Pinar Ozcan. "The API economy and digital 

transformation in financial services: The case of open banking." (2017). Gasser, Urs, 

et al. "Digital Banking 2025." (2017). 

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3000440_code2336895.pdf?abst

ractid=2975199&mirid=1  

20. Guo, Ye, and Chen Liang. "Blockchain application and outlook in the banking 

industry." Financial Innovation 2.1 (2016): 24. https://jfin-

swufe.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40854-016-0034-9.pdf  

21. Demirguc-Kunt, Asli, et al. The Global Findex Database 2017: Measuring 

Financial Inclusion and the Fintech Revolution. The World Bank, 2018. 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/332881525873182837/pdf/126033-

PUB-PUBLIC-pubdate-4-19-2018.pdf  

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3000440_code2336895.pdf?abstractid=2975199&mirid=1
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