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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

«Державне регулювання цифровізації банківської системи») 

 
 

Найменування  

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 07« Управління та 

адміністрування» 
 

 

вибіркова 

Модулів - 1 072 « Фінанси, банків-

ська справа та 

страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів – 2 «Банківський бізнес і 

фінансові технології» 

2020-2021 2020-2021 

Семестр  

Загальна кількість годин – 

90 год. 

 

3-й 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1,5 год. 

самостійної роботи 

студента – 3 год. 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний  

рівень: магістр 

Лекції  

16 год. 6 

Практичні, семінарські 

8 год. 6 

Лабораторні  

- 

Самостійна робота 

66 год. 78 

ІНДЗ: 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання - 0,6 

для заочної форми навчання - 0,3 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Державне регулювання цифровізації 

банківської системи» є підготовка фахівців високої кваліфікації, здатних самостійно 

здійснювати на належному рівні аналіз стану цифрової трансформації банківської системи та 

критично оцінювати правильність застосування державних інструментів керівними органами 

країни, а також формування у студентів вмінь самостійно визначати ефективні методики та 

процедури державного регулювання впливу чинників на ключові індикатори диджиталізації 

банківської системи країни.  

Цілі вивчення дисципліни: надати студентам основи знань з державного регулювання 

цифровізації банківської системи, сформувати вміння володіти його інструментарієм з тим, 

щоб у практичній діяльності майбутні фахівці вміли самостійно приймати рішення про 

правильність його застосування. 

Після завершення цього курсу студент повинен:  

знати:  

− предмет, структуру та головні поняття курсу «Державне регулювання цифровізації 

банківської системи»; сутність та особливості механізму державного регулювання 

банківської системи; 

− роль НБУ у регулюванні диджиталізації банківської діяльності; 

− особливості правового  регулювання цифрової трансформації банківського ринку; 

− концептуальні підходи до застосування інструментарію державної політики у 

регулюванні цифрової трансформації банківської системи; 

− підходи до регулювання банківських технологічних інновацій; 

− процес організації системи регулювання за діяльністю необанків; 

− державний інструментарій розбудови еко-системи цифровізації банківського  ринку; 

− теоретико-методичні основи побудови державної політики в організації нагляду та 

контролінгу за діяльністю банків при використанні цифрових технологій; 

− основні механізми захисту прав споживачів цифрових фінансових послуг. 

вміти: 

− розмежовувати поняття державне регулювання, регулювання процесу цифрової 

трансформації, регулювання технологічних інновацій та необанків;  

− виокремлювати концептуальні підходи до підбору адекватних інструментів 

регулювання технологічних інновацій в банівництві; 

− проводити діагностику фінансової нестабільності та розробляти інструментарій 

превентивних заходів щодо неналежної діяльності банків при використанні цифрових 

технологій; 

− встановлювати нагляд за операційним ризиком при реалізації цифрових послуг та 

ризиком шахрайства при наданні електронних послуг; 

− застосовувати заходи, спрямовані на регламентацію використання інтегрованих 

систем обробки цифрової інформації; 

− визначати функціональну спрямованість державної політики підтримки фінансово-

технологічних стартапів; 

− обирати інструментарій регулювання порядку застосування в банківництві технології 

блокчейну; 

− проводити моніторинг за дотриманням прав споживачів ринку цифрових фінансових 

послуг 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Механізм державного регулювання банківської системи. 

Економічна сутність та функції державного регулювання банківської 

системи. Концепції державного регулювання банківської  системи. Структура 

та основні компоненти механізму державного регулювання банківської 

системи. Інституційні моделі державного регулювання банківської системи. 

Література: 2, 4, 30, 31, 32 

 

 

Тема 2 Цифрова трансформація банківської системи 

Еволюція світової фінтех індустрії. Основні етапи цифровізації 

банківської системи . Регуляторна діяльність НБУ процесів цифровізації банків 

України. 

Література: 1, 4, 5, 8 12, 14, 18, 20, 29, 33, 35 

 

 

Тема 3. Правове регулювання цифровізації банківської системи  

Стратегії цифрової трансформації центральної та східної Європи. 

Стратегія розвитку фінансового сектору України. Стратегія розвитку фінтеху в 

Україні. Концептуальні засади державного регулювання цифровізації 

банківської системи.  

Література: 11, 12, 15, 27, 30, 31, 32 

 

Тема 4. Регулювання банківських технологічних інновацій 

Регулювання процесів диджиталізації приватного банкінгу. Регулювання 

інновацій у банківському еквайрингу. Регулювання використання банками 

технології блокчейну. Заходи державної підтримки розвитку фінтех стартапів. 

Література: 6, 9,10, 18, 23, 24, 25, 33, 34, 35 

 

Змістовий модуль 2. 



Тема 5. Державне регулювання діяльності необанків 

Сутність та етапи становлення необанків на фінансовому ринку. Етапи 

цифрової трансформації банків. Особливості застосування інструментарію 

державного регулювання на різних стадіях цифрової трансформації. 

Література: 9, 17, 22, 24, 36, 37 

 

Тема 6. Державний інструментарій розвитку еко-системи 

цифровізації банківського ринку. 

Створення компонентів інформаційної інфраструктури фінансового 

ринку. Регламентація використання інтегрованих систем обробки інформації. 

Створення фінансового телекомунікаційного середовища. 

Література: 18, 28, 30, 32 

 

Тема 7. Державний нагляд за діяльністю банків при використанні 

технологічних інновацій. 

Фінансовий контролінг операційного ризику при цифровізації 

банківських послуг. Нагляд за ризиком шахрайства електронних послуг. 

Налагодження системи інспектування та дистанційного нагляду. Проведення 

фінансового моніторингу. 

Література: 19 ,20, 27, 28, 30. 31, 32 

 

Тема 8. Захист прав споживачів цифрових фінансових послуг. 

Система правового регулювання механізму захисту прав споживачів цифрових 

фінансових послуг. Ризик-орієнтованого підходу до регулювання процесу 

надання цифрових фінансових послуг споживачам. Заходи посилення  цифрової 

фінансової грамотності та поінформованості населення. 

Література: 3, 30, 31, 32 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Механізм 

державного регулювання 

банківської системи. 

9 2 1 - - 6 10 1 1 - - 8 

Тема 2 Цифрова 

трансформація 

банківської системи 

13 2 1 - - 10 -2 - - - - 12 

Тема 3. Правове 

регулювання 

цифровізації банківської 

системи  

 

9 2 1 - - 6 12 1 1 - - 10 

Тема 4. Регулювання 

банківських 

технологічних інновацій 

11 2 1   8 12 1 1 - - 10 

Разом – зм. модуль 1 42 8 4 - - 30 46 3 3 - - 40 

Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Державне 

регулювання діяльності 

необанків 

11 2 1 - - 8 10 1 1 - - 8 

Тема 6. Державний 

інструментарій розвитку 

еко-системи цифровізації 

банківського ринку. 

 

11 2 1 - - 8 8 - - - - 8 

Тема 7. Державний 

нагляд за діяльністю 

банків при використанні 

технологічних інновацій. 

 

13 2 1 - - 10 12 1 1 - - 10 

Тема 8. Захист прав 

споживачів цифрових 

фінансових послуг. 

13 2 1 - - 10 10 1 1 - - 8 

Разом – зм. модуль 2 48 8 4 - - 36 44 3 3 - - 38 

Усього годин 90 16 8 - - 66 90 6 6 - - 78 

 

5. Теми семінарських (практичних) занять 

(денна форма навчання) 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Тема 1. Механізм державного регулювання цифровізації 

банківської системи. 

2 



2 Тема 2. Державне регулювання технологічних інновацій у 

банківництві. 

2 

3 Тема 3. Державний інструментарій регулювання необанків та 

розвиток еко-системи цифровізації банківського ринку.. 

2 

4 Тема 4. Державний нагляд та захист прав споживачів на ринку 

цифрових банківських послуг 

2 

9 Разом 8 

 

(заочна форма навчання) 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Тема 1. Механізм державного регулювання цифровізації 

банківської системи. 

1 

2 Тема 2. Державне регулювання технологічних інновацій у 

банківництві. 

1 

3 Тема 3. Державний інструментарій регулювання необанків та 

розвиток еко-системи цифровізації банківського ринку.. 

2 

4 Тема 4. Державний нагляд та захист прав споживачів на ринку 

цифрових банківських послуг 

2 

9 Разом 6 



 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Механізм державного регулювання банківської 

системи. 

6 8 

2 Тема 2 Цифрова трансформація банківської системи 10 12 

3 Тема 3. Правове регулювання цифровізації банківської системи  6 10 

4 Тема 4. Регулювання банківських технологічних інновацій 8 10 

5 Тема 5. Державне регулювання діяльності необанків 8 8 

6 Тема 6. Державний інструментарій розвитку еко-системи 

цифровізації банківського ринку. 

8 8 

7 Тема 7. Державний нагляд за діяльністю банків при 

використанні технологічних інновацій. 

10 10 

8 Тема 8. Захист прав споживачів цифрових фінансових послуг. 10 8 

9 Разом 66 78 

 

7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання 

1. Економічна сутність та функції державного регулювання банківської системи. 

2. Концепції державного регулювання банківської  системи. 

3. Структура та основні компоненти механізму державного регулювання банківської 

системи. 

4. Інституційні моделі державного регулювання банківської системи.  

5. Еволюція світової фінтех індустрії.  

6. Основні етапи цифровізації банківської системи. 

7. Регуляторна діяльність НБУ процесів цифровізації банків України. 

8. Стратегії цифрової трансформації центральної та східної Європи. 

9. Стратегія розвитку фінансового сектору України. 

10. Стратегія розвитку фінтеху в Україні 

11. Концептуальні засади державного регулювання цифровізації банківської системи. 

12. Регулювання процесів диджиталізації приватного банкінгу. 

13. Регулювання інновацій у банківському еквайрингу. 

14. Регулювання використання банками технології блокчейну. 

15. Заходи державної підтримки розвитку фінтех стартапів. 

16. Сутність та етапи становлення необанків на фінансовому ринку. 

17. Етапи цифрової трансформації банків. 

18. Особливості застосування інструментарію державного регулювання на різних стадіях 

цифрової трансформації банку. 

19. Створення компонентів інформаційної інфраструктури фінансового ринку. 

20. Регламентація використання інтегрованих систем обробки інформації. 

21. Створення фінансового телекомунікаційного середовища. 

22. Фінансовий контролінг операційного ризику при цифровізації банківських послуг. 

23. Нагляд за ризиком шахрайства електронних послуг. 

24. Налагодження системи інспектування та дистанційного нагляду. 

25. Проведення фінансового моніторингу. 

26. Система правового регулювання механізму захисту прав споживачів цифрових 

фінансових послуг. 



27. Ризик-орієнтованого підходу до регулювання процесу надання цифрових фінансових 

послуг споживачам. 

28. Заходи посилення цифрової фінансової грамотності та поінформованості населення. 

 

8. Методи контролю 

Під час поточного контролю застосовуються якомога більше методів оцінювання 

знань студентів: усне опитування, тестування, розв’язування задач, підготовку доповідей 

(рефератів), індивідуальні самостійні роботи, контрольні роботи тощо. 

Оцінювання поточного контролю на семінарських заняттях здійснюється за шкалою, 

наведеною в таблиці 1. 

Таблиця 1.  

Шкала оцінювання знань студента на семінарських заняттях 

 

 Усне 

опитування/ 

самост.робота/ 

Контрольні роботи  

Всього к-сть 

к.р. 

макс. к-сть балів 

за 1 к.р. 

макс. к-сть балів 

за 2 к.р. 

Протягом 

семестру 

10/10 2 40 40 100 

 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. Залік виставляється за 

результатами поточного контролю протягом семестру. Максимальна кількість балів, яку 

студент може отримати протягом семестру – 100. 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

100 10 20 10 10 10 20 10 10 

Т1, Т2 … Т8 – теми змістових модулів. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків): 

- максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується заліком, становить за поточну успішність 100 балів; 

- при оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка  

ECTS 

За національною шкалою 

Залік 

90-100 A Зараховано  

81-89 B 

71-80 C 

61-70 D 

51-60 E 

0-50 FX Незараховано 
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