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ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр розвитку фінансових технологій «FinTech» 

навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут» 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства України та 

Положення про навчально-науковий інститут «Каразінський банківський 

інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і є 

нормативно-правовим актом, який регламентує діяльність Центру розвитку 

фінансових технологій «FinTech» навчально-наукового інституту 

«Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна (далі - Центр FinTech). 

1.2. Центр FinTech є структурним підрозділом Навчально-наукового 

інституту «Каразінський банківський інститут» Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (далі – Інститут). 

1.3. Центр FinTech безпосередньо підпорядковується директору 

Інституту. 

1.4. Центр FinTech очолює директор Центру, який призначається на 

посаду і звільняється з неї проректором Університету (згідно з розподілом 

повноважень) відповідно до законодавства України про працю. 

1.5. Чисельність працівників Центру FinTech затверджується ректором 

Університету за поданням директора Інституту в межах структури та 

чисельності працівників Університету згідно зі штатним розписом. 

 

2. Основні завдання і функції Центру FinTech 

 

2.1.Основними завданнями Центру  FinTech є: 

 



2.1.1. Проведення теоретичних та прикладних досліджень у сфері 

цифрових трендів на ринку фінансових послуг, зокрема у  банківському, 

страховому та інвестиційному сегментах. 

2.1.2. Дослідження розвитку фінтех-індустрії через вивчення станів 

інтегрованості новітніх технологій ринку фінансових послуг у різні сфери 

економіки. 

2.1.3. Розробка ефективних стратегій та адвокація для гармонізації 

правового поля України з Директивами Європейського Союзу щодо 

електронних грошей, віддаленого відкриття рахунків, багаторівневої 

ідентифікації клієнтів та використання третіх сторін як агентів. 

2.1.4. Супровід наукових ініціатив в межах розвитку наукової школи 

«Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів». 

2.1.5. Проведення щоквартальних та щорічних аналітичних досліджень 

громадської думки та статистичних даних щодо стану ринку фінансових послуг 

та фінансової інклюзії (рівня довіри до банківського сектору, доступу до 

фінансів у небанківському фінансовому секторі, застосування електронних 

фінансів, участі у фінансовій діяльності вразливих груп населення тощо). 

2.1.6. Дослідження, розробка та впровадження технологій бізнес-симуляцій 

(ігротехнологій) в освітній процес та процес апробації результатів наукових 

досліджень та студентських наукових ініціатив. 

2.1.7. Створення екосистеми для запровадження програм комерціалізації 

результатів наукових досліджень та студентських наукових ініціатив (у тому 

числі в режимі функціонування постійно-діючої площадки FinTech стартапів). 

2.1.8. Популяризація результатів досліджень через їх оприлюднення та 

участь у освітніх, тренінгових та інших просвітницьких проектах на базі 

Каразінського банківського інституту, Каразінського університету та інших 

стейкхолдерів. 

 

2.2.  Основними функціями Центру  FinTech є: 

 

2.2.1. Забезпечення видання Збірника наукових праць «Фінансово-кредитні 

системи: перспективи розвитку».  

2.2.2. Проведення Міжнародних науково-практичних конференцій 

«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-

кредитних та облікових систем» та «Наукові дослідження молоді з проблем 

європейської інтеграції». 

2.2.3. Проведення щорічного Турніру з фінансової грамотності на кубок 

голови Харківської обласної держаної адміністрації. 

2.2.4. Розвиток та популяризація «Музею грошей», розширення експозицій 

музею on-line фінансовими технологіями. 

2.2.4. Організація функціонування площадки FinTech стартапів, з метою 

популяризації та комерціалізації результатів наукових досліджень та 

студентських наукових ініціатив в напрямку сучасних фінансових технологій. 

2.2.5. Розробка та впровадження технологій бізнес-симуляцій 

(ігротехнологій) з фінансової грамотності в освітній процес та забезпечення 

процесу апробації результатів досліджень. 

http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
http://khibs.ubs.edu.ua/naukova-diyalnist/mizhnarodni-naukovi-konferencii/mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenciya-finansovo-kreditna-diyalnist-problemi-teorii-ta-praktiki/
http://elearning.khibs.ubs.edu.ua/course/index.php?categoryid=4
http://elearning.khibs.ubs.edu.ua/course/index.php?categoryid=4


2.2.6. Комерціалізація наукових, теоретичних та прикладних досліджень 

Центру FinTech, через виконання бюджетних та госпдоговірних науково-

дослідних робіт, виконаних на базі центру.  

 

3. Права Центру  FinTech 

 

3.1. Для реалізації своїх функцій Центр FinTech має право: 

3.1.1. Вносити на розгляд Вченої ради Інституту пропозиції з питань, які 

входять до компетенції Центру FinTech. 

3.1.2. Брати участь у нарадах, засіданнях, інших заходах Інституту та 

Каразінського університету з питань, які належать до компетенції Центру 

FinTech. 

3.1.3. Запитувати і своєчасно одержувати від інших структурних 

підрозділів Інституту та Каразінського університету інформацію, необхідну для 

виконання основних завдань та функцій Центру FinTech, визначених розділом 2 

цього Положення. 

 

4. Взаємодія Центру FinTech з іншими підрозділами Інституту та 

Каразінського університету 

 

4.1. Центр розвитку фінансових технологій «FinTech» взаємодіє з 

підрозділами Інституту, Каразінського університету, а також іншими 

установами та організаціями з питань, які належать до компетенції Центру 

FinTech. 

4.2. Для реалізації проектів Центру «FinTech» можуть формуватися 

команди – із постійних працівників та залученням до груп реалізації окремих 

проектів (субпроектів) наукових та/або науково-педагогічних працівників 

Каразінського університету, студентів в межах програм навчання через 

дослідження та/або висококваліфікованих фахівців різних сфер економіки.  

4.3. Для формування проектних команд застосовується режим конкурсного 

відбору (у тому числі для забезпечення престижності участі у проектах). 

 

5. Відповідальність Центру FinTech 

 

5.1. Співробітники Центру FinTech несуть відповідальність в межах 

своєї компетенції згідно даного Положення і посадових обов’язків, відповідно 

до їх посадових інструкцій. 

 

6. Внесення змін до Положення про Центр FinTech 

 

6.1. Положення про Центр FinTech затверджується рішенням Вченої 

ради Університету та вводиться в дію наказом ректора. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення про Центр FinTech вносяться в 

такому ж порядку. 

 

 

 



7. Ліквідація та реорганізація Центру FinTech 

 

7.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 

перетворення) Центру FinTech здійснюється згідно з законодавством України, 

Статутом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 

7.2. Під час ліквідації та реорганізації Центру FinTech вивільненим 

працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

 


