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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 Предметом дисципліни є теоретичні та прикладні аспекти процесів 

діджиталізації у сфері фінансів, механізм взаємодії між ними. 

 

Мета навчальної дисципліни 

 Метою освоєння дисципліни «Діджиталізація у сфері фінансів» є 

поглиблення теоретичних знань з питань функціонування цифрових рішень у 

фінансовій сфері, формування прикладних умінь щодо використання цифрових 

платформ для здійснення фінансових операцій.   

 

Основні завдання  

Завданнями дисципліни «Діджиталізація у сфері фінансів» є вивчення 

сучасних уявлень про цифрові фінанси і їх складові, про особливості 

діджиталізації фінансової сфери України, імплементацію сучасних цифрових 

платформ у сфері фінансів господарюючих суб'єктів, домогосподарств, 

державних і муніципальних органів, міжнародних інституцій, зокрема: 

 з’ясувати сутність діджиталізації, її складових та особливостей 

функціонування процесів цифровізації у сфері фінансів; 

 розглянути місце цифрових фінансів у світовій та національній економіці; 

 ознайомити студентів з цифровими продуктами на ринку платіжних послуг; 
 з’ясувати характер застосування фінансових технологій в процесах 

господарювання, визначити їх складові та особливості; 
 вивчити сучасні інформаційні платформи і моделі управління фінансовими 

відносинами;   

 оволодіти прийомами  і методами  застосування інноваційних фінансових 

технологій та інструментів в господарській діяльності підприємств і організацій; 

 розглянути механізми імплементації цифрових фінансів в систему державного 

управління в Україні; 

 з’ясувати організаційні та фінансово-економічні особливості функціонування 

нових сервісів і бізнес-моделей фінансових установ та учасників ринку 

фінансових послуг. 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 
  

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Інформаційні та комунікаційні технології Фінансовий менеджмент 

Економіко-математичне моделювання Ринок фінансових послуг 

Фінанси, гроші і кредит Управління фінансовими ризиками 

Фінанси суб’єктів підприємництва Проектне фінансування 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у 

тому числі бюджетна та податкова системи,  фінанси  суб’єктів  господарювання,  

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення 

для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК07.  Здатність  складати  та  аналізувати  фінансову звітність. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПР) 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 
функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

фінансової системи. 

ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові 

технології та програмні продукти. 
ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 
отриману інформацію. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових 

систем. 
ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР25.Вміння використовувати сучасний методичний інструментарій для 

діагностики фінансового стану підприємств, установ і організацій за видами 

діяльності, формами власності з метою прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

 

 

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ теми Назва теми 

1 Діджиталізація фінансової сфери в умовах цифровізації економіки 

2 Економічні основи та значення цифрових фінансів 

3 Розвиток фінансових технологій 
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4 Фінансовий інжиніринг 

5 Цифрові технології в державних, муніципальних фінансах 

6 Інновації в платіжних технологіях на ринку фінансових послуг 

7 Автоматизовані системи управління підприємством 

8 CRM-системи в операційній діяльності суб’єктів господарювання  

9 Поняття, форми та види краудфандингу 

10 Безпека фінансових технологій 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вступ 

Парадигма розвитку фінансової сфери не може бути абстрагованою від 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). ІКТ з однієї сторони потрібно 

розглядати як галузь, де відбувається конкуренція між подібними суб’єктами 

щодо створення програмної продукції та реалізації її споживачам. З іншої 

сторони, як систему цифрових рішень, що дозволяє визначати конкурентні 

переваги в інших сферах та галузях національної економіки, у тому числі 

фінансовій. Адже діджиталізація, як процеси цифрової трансформації, спричиняє 

необхідність імплементації нових і більш гнучких моделей системи фінансових 

відносин 

Частка ІКТ в глобальному ВВП і світовому ринку праці щороку стрімко 

зростає.  Варто відзначити також всепроникаючу здатність цієї індустрії 

практично в усі сфери економічних відносин та суспільної діяльності людини. ІТ-

технології не лише роблять комфортнішим та насиченішим життя людини чи 

окремої організації, але й створюють нові види діяльності, впливають на 

доступність до інформації, а отже – отримання необхідних знань, і навіть 

сприяють демонополізації на ринках. Разом з тим, діджиталізація сприяє 

зростанню й темпів економічного розвитку, причому маючи явно нелінійний 

характер формує нові ринки. Враховуючи те, що 10 років тому ринку 

криптовалют як такого не існувало, то сьогодні ці види цифрових валют дедалі 

більше змінюють систему фінансових ринків. Відповідно розширення і 

впровадження сучасних цифрових фінансових інструментів змінює систему 

господарських відносин. 

  Тому процеси діджиталізації системи фінансових відносин потребують 

кваліфікованих фахівців, які глибоко розуміють специфіку їх функціонування, 

орієнтуються у використанні найбільш поширених у фінансовій діяльності 

цифрових платформ, здатні приймати обґрунтовані рішення та продукувати 

креативні ідеї.  

 

 

Тема 1. Діджиталізація фінансової сфери в умовах цифровізації економіки 
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Сутність «діджиталізації» та її складові. Переваги та недоліки 

діджиталізації в системі національної економіки. Місце діджиталізації у 

фінансовій сфері. Перспективи ринку цифрових технологій. Правове забезпечення 

цифрової трансформації національної економіки. 

 

Тема 2. Економічні основи та значення цифрових фінансів 

Зміст та принципи цифрових фінансів. Цифрові фінанси 4.0 як форма 

трансформації фінансової сфери. Концепція «Індустрія 4.0» як засіб структурної 

модернізації національної економіки. Цифрова екосистема фінансової сфери. 

Вплив цифрових технологій на банківську сферу. Передумови та історія появи 

цифрових грошей. Вимоги до електронних грошей як засобу платежу. Цифрові, 

електронні та віртуальні гроші. Відмінності електронних грошей від електронних 

платіжних систем.  

   
Тема 3. Розвиток фінансових технологій 

 Теоретичні основи фінансових технологій. Роль фінтех-компаній у розвитку 

ринку фінансових послуг. Сучасні бізнес-моделі імплементації фінансових 

технологій в господарську діяльність. Фінансові технології як інструмент 

ринкової капіталізації суб’єктів господарювання. 

 

Тема 4. Цифрові технології в державних, муніципальних фінансах 

  Вплив фінансових технологій на трансформацію державних і місцевих 

фінансів. Розвиток фінансової інфраструктури. Електронний документообіг між 

публічними установами, учасниками фінансового ринку, фізичними і 

юридичними особами.  

  

Тема 5. Інновації в платіжних технологіях на ринку фінансових послуг 

 Сучасні платіжні системи. Еволюція платіжних систем. Національна 

платіжна система. Реальні і віртуальні платіжні картки. Поняття, класифікація і 

специфіка технологій електронного банкінгу. Інтернет-банк. Мобільний банк. 

Віртуальні банки. Мобільні платежі. Методи платежу в Інтернеті. Розвиток 

еквайрингу. Мобільний і он-лайн-еквайринг. Платіжні компанії і платіжні сервіси 

виробників мобільних пристроїв, розробників мобільних операційних систем і 

онлайн-платформ. Безконтактні платежі. Технології NFC, сканування QR-кодів. 

Мобільні гаманці. Трансформація системи електронних платежів.  

 

Тема 6. Автоматизовані системи управління підприємством 

 Загальна характеристика автоматизованих систем управління 

підприємством (АСУП). Можливості АСУП у здійсненні фінансових операцій. 

Життєвий цикл автоматизованих систем. Класифікація автоматизованих систем 

управління. Розвиток галузевих АСУП. Впровадження комп’ютерних 

управлінських систем класу MRPII–ERP. 
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Тема 7. CRM-системи в операційній діяльності суб’єктів господарювання 

 Поняття CRM-системи та її можливості. Види CRM-систем та їх 

характеристика. Використання цифрових систем для вирішення аналітичних задач 

в сфері фінансів. Фінансове планування та контроль в CRM-системах. Організація 

фінансового консалтингу з допомогою CRM-систем. Можливості інтеграції CRM-

систем з іншими типами цифрових платформ. 

  
Тема 8. Поняття, форми та види краудфандингу 

 Поняття, форми та види краудфандингу. Сучасні зарубіжні та українські 

краутфандингові платформи. Бізнес-модель платформи краудфандингу. Механізм 

та учасники краудфандингу. Типологія краудфандингових проектів. Переваги та 

ризики краудфандингу для малого і середнього бізнесу. Краудфандинг на основі 

кредитування. Краудфандинг на основі власного капіталу. Регулювання 

краудфандингу. Інструментарій здійснення кампанії краудфандингу.  

 
Тема 9. Безпека фінансових технологій 

 Платформа для віддаленої ідентифікації. Система передачі фінансових 

повідомлень. Створення платформи для хмарних сервісів. Платформа на основі 

технології розподілених реєстрів. Зберігання та використання юридично 

значимих електронних документів, цифровізація документів. Розширення 

використання кваліфікованих електронних підписів.  
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