
Назва дисципліни  Електронні платіжні системи 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу. 

Денне відділення. 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини». 

Освітня програма «Міжнародна електронна комерція» 

1 курс, 2-й навчальний семестр (магістратура) 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-

ресторанної справи 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: ст. 

викладач Походенко Борис Олексійович. 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Наявність фахових знань студентів, спроможність до 

аналізу та синтезу; здатність до практичного застосування 

теоретичних знань 

Опис 

Мета дисципліни.  Мета викладання навчальної дисципліни 

– Метою викладання навчальної дисципліни «Електронні 

платіжні системи» є формування у майбутніх спеціалістів 

професійних компетентностей щодо визначення 

особливостей і правил функціонування міжнародних і 

національних платіжних систем.                                                   

Завдання дисципліни – вивчення методологічних та 

методичних принципів та інструментів побудови та 

функціонування систем електронних платежів в сучасних 

умовах розвитку ринкового середовища. 

Очікувані результати навчання.  

Студенти повинні  

знати: предмет, об’єкт та завдання дисципліни; 

концепцію функціонування сучасних платіжних систем; 

функції учасників платіжних систем; 

критерії класифікації та види платіжних систем, їх зміст; 

сутність систем розрахунків на валовій та чистій основах; 

сутність і основні види ризику в платіжних системах, 

методи управління ними; технологічну інфраструктуру 

платіжних систем; 

основні поняття інформаційної безпеки, принципи реалізації 

політики безпеки і механізми захисту інформації; 

сутність системи переказів грошових коштів і цінних паперів 

Федеральної резервної системи США; 

сутність та механізми розрахунків у платіжних системах 



США, Великобританії та Швейцарії; 

організацію роботи товариства міжнародних 

міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT; 

сутність системи автоматизованих розрахунків TARGET; 

організацію платежів і методи захисту інформації у мережі 

Internet; 

принципи організації розрахунків у системах масових 

електронних платежів; сутність електронних безготівкових 

розрахунків в Україні; 

сутність, принципи організації і правові основи системи 

електронних платежів (СЕП) НБУ; моделі обслуговування 

кореспондентського рахунку банку в СЕП; 

основні принципи бухгалтерської моделі СЕП; напрямки 

розвитку платіжної системи України; 

 

вміти: моделювати платіжну систему країни, проводити 

аналіз стану та оцінку її ефективності; проводити 

розрахунки за платіжними дорученнями, вимогами, чеками, 

акредитивами, векселями, інкасовими дорученнями; 

формувати платіжні документи за міжнародними 

стандартами, проводити розрахунки в системі SWIFT; 

розробляти механізми захисту інформації для дотримання 

необхідного рівня безпеки платіжної системи; 

робити аналіз заходів щодо зниження ризиків в платіжних 

системах, використовуючи особливості роботи СЕП НБУ; 

оформляти угоди стосовно проведення міжбанківських 

розрахунків, приймати платіжні документи від клієнтів, 

отримувати бухгалтерські форми системи електронних 

платежів, заповнювати електронні платіжні документи на 

рівні банків за допомогою системи «Операційний день 

банку»; 

виконувати платежі в мережі Інтернет. 

 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

  Тема 1. Загальна концепція платіжної системи.                                                              

Тема  2. Учасники платіжних систем та їх функції.                                                                            

Тема 3. Технологічна інфраструктура платіжних систем.            

Тема 4. Безпека платіжних систем.                                                                             
Тема 5. Зарубіжні Електронні платіжні системи.                       

Тема 6. Електронні міжбанківські розрахунки в Україні.                                                                                    

Тема 7. Система електронних платежів Національного 

банку України.                                                                             

Тема 8. Система масових електронних платежів та їх 

розбудова в Україні.                     

 



Методи контролю результатів навчання 

Присутність на лекціях, наявність конспектів, опитування та 

письмові завдання на семінарах (практичних), проведення 

заліку. 

Мова викладання.  Українська 

 


