
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни  
«Бізнес-процеси і моделі фінансових систем» 

 
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітня програма Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітній рівень Третій (освітньо-науковий)рівень вищої освіти 
Статус дисципліни Вибіркова 
Мова викладання Українська 
Курс / семестр 1 курс, 2 семестр 
Кількість кредитів ЄКТС 5 кредити 
Розподіл за видами занять та 
годинами навчання 

Лекції – 20 год.  
Практичні (семінарські) – 10 год. 
Лабораторні – 10 год. 
Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 
Кафедра Кафедра банківської справи і фінансових послуг,  

 ауд. 305 1 корпусу, тел. +38(057)702-11-86  
(дод. 3-00), сайт кафедри: 
http://www.banking.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Колодізєв Олег Миколайович, д.е.н., професор 
Контактна інформація викладача (-ів) Колодізєв Олег Миколайович: Kolodizev107@ukr.net  
Дні занять Лекція: згідно діючого розкладу занять  

Практичні: згідно діючого розкладу занять 
Лабораторні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі банківської справи і фінансових послуг, 
очні, відповідно до графіку консультацій, 
індивідуальні 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів системи теоретичних знань, 
прикладних вмінь і навичок з фінансів, банківської справи та страхування, а також 

професійних компетентностей, з функціонування  бізнес процесів та використання моделей 
фінансових систем та  розвиток вмінь з використання одержаних  знань у практичній 

діяльності. 
Передумови для навчання 

До вивчення даної дисципліни здобувач вищої освіти  приступає, маючи здобуті компетентності під 
час навчання в магістратурі, зокрема, з навчальних дисциплін: «Ринок фінансових послуг», 

«Фінансовий менеджмент», «Кредитний менеджмент», «Методологія та організація наукових 
досліджень», «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях». 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Механізм функціонування сучасних банківських систем 
Тема 1. Структура та особливості організації банківських систем країн з розвиненою економікою 
Тема 2. Національний банк України – центральний банк держави 
Тема 3. Дослідження функціонування платіжних систем на сучасному етапі їх розвитку 
Тема 4. Механізм організації діяльності банку та проведення банківських операцій.                                                                                                                                 
Тема 5. Забезпечення стабільності вітчизняної банківської системи 
Тема 6. Тенденції функціонування банківських систем в умовах глобалізації 
Змістовий модуль 2. Моделювання фінансових ринків 
Тема 1. Фінансові ринки: базові компоненти і принципи функціонування 
Тема 2. Моделі поведінки інвестора на фінансовому ринку 
Тема 3. Моделі технічного аналізу на фінансовому ринку 
Тема 4. Сучасні моделі дослідження тенденцій на фінансовому ринку 
Тема 5. Моделювання сценаріїв розвитку елементів фінансового ринку 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  
Мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять. Практичні заняття 

проводяться в аудиторіях, оснащених сучасним комп’ютерним обладнанням, з 
використанням офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) або он-лайн із 

застосуванням доступного спеціального програмного забезпечення, зокрема,  Decision Making 
Helper.» 

http://www.banking.hneu.edu.ua/
mailto:Kolodizev107@ukr.net
http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=395046&week=37
http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=395046&week=37
http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=395046&week=37
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Сторінка курсу на платформі Мoodle 
(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7265 
 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, лабораторні, практичні (семінарські) заняття, а також виконання 

самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний та 

підсумковий контроль упродовж семестру – 100 та мінімально можлива кількість балів, – 60.  

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: завдання за темами; поточні 

контрольні роботи; колоквіуми; презентації за темами та написання есе.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 
Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 
Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, 
фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення 
академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної 
відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи. 
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 
дисципліни (посилання). 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «30» травня 2022 р. Протокол № 6 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7265
http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23053

