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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни “Fintech у банківській справі,
страхуванні та управлінні активами” складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти .
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні технології організації
фінансових взаємовідносин між економічними суб’єктами.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Fintech у банківській
справі, страхуванні та управлінні активами» має зв’язок із іншими курсами:
Попередні дисципліни: Інформаційні системи і технології в фінансах і
банківській сфері, Інформаційні системи і технології в менеджменті, банківська
система, банківські операції, гроші та кредит.
Забезпечувані дисципліни: ННДРС, дипломування.
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:
1.
Функціонування фінансових технологій в цифровій економіці.
2.
Організаційне забезпечення фінансових технологій в цифровій
економіці.
Мета дисципліни – Метою викладання навчальної дисципліни «Fintech у
банківській справі, страхуванні та управлінні активами» є формування системи
теоретичних і практичних знань основ функціонування сучасних фінансових
технологій в цифровій економіці.
Завдання вивчення дисципліни: вивчення особливостей роботи різних видів
платіжних систем, електронних грошей та технологій організації розрахунків з їх
застосуванням.
Після вивчення курсу студент має знати:
• загальну концепцію функціонування цифрових платіжних систем;
• законодавче підґрунтя роботи цифрових платіжних систем та систем
електронних грошей.
• технологічні засоби та інфраструктура систем електронних платежів;
• особливості розрахунків за допомогою банківських платіжних карток;
• структуру та принципи роботи віртуальних платіжних систем;
• структуру та принципи роботи систем електронних грошей;
• концепцію Open Banking та головні напрямки її імплементації;
• основні сучасні цифрові платіжні системи, системи електронних грошей та їх
особливості.
вміти:
• вирішувати задачі з вибору оптимального інструментарію з фінансових
технологій;
• забезпечувати безпеку фінансових розрахунків;
• ефективно використовувати різні фінансові технології.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин 4 кредитів ЄКТС.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. 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.
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.
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.
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).
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«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.
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.
Змістовий модуль 2. Організаційне забезпечення фінансових технологій в
цифровій економіці
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.
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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.
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.
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