
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни  
«РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітня програма Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Вибіркова 
Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1А курс, 2 семестр 
Кількість кредитів ЄКТС 5 
Розподіл за видами занять та 
годинами навчання 

Лекції – 16 год.   

Практичні (семінарські) – 24 год. 
Лабораторні – 0 год. 

Самостійна робота – 110 год. 
Форма підсумкового 
контролю 

Залік 

Кафедра Банківської справи і фінансових послуг,  
ауд. 305(1), тел. +38(057)702-11-36,  
сайт кафедри: http://www.banking.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Смоляк Віктор Анатолійович, к.е.н., доц.,  
доцент кафедри банківської справи і фінансових послуг. 

Контактна інформація 
викладача (-ів) 

viktor78smoliak@ukr.net, тел. +38-066-72-333-26 

Дні занять Згідно розкладу занять: 
http://services.hneu.edu.ua:8081/schedule/selection.jsf 

Консультації Згідно графіку консультацій, лекційний корпус, ауд. 305(1) 
Мета навчальної дисципліни - формування компетентностей у галузі фінансових послуг і 
виявлення проблем їх розвитку. 

 
Передумови для навчання 

До вивчення даної дисципліни здобувач приступає в разі набуття певних знань, навичок та 
вмінь з навчальних дисциплін: «Сучасні проблеми розвитку фінансів, банківської справи і 
страхування», «Забезпечення фінансової стабільності в умовах глобальних викликів», 
«Сучасні підходи в управлінні фінансовими ризиками». 

 
Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Інструменти грошово-кредитного регулювання 
Тема 1. Грошово-кредитна політика центрального банку країни та канали її трансмісії 
Тема 2. Особливості використання інструментів грошово-кредитного регулювання економіки 
Тема 3. Тенденції функціонування центрального банку країни та застосування його грошово-
кредитної (монетарної) політики  
Змістовий модуль 2. Теоретичні й прагматичні проблеми розвитку страхування 
Тема 4. Концептуальні засади забезпечення розвитку страхування 
Тема 5. Використання підходів до формування інструментів забезпечення розвитку 
страхування 
Тема 6. Діагностичний моніторинг та стрес-тестування у страховій діяльності 

 
Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Мультимедійне обладнання.   
Сторінка курсу на 
платформі Мoodle 
(персональна 
навчальна система) 

Робоча програма, робочий план (технологічна карта) навчальної 
дисципліни, конспект лекцій, нормативно-правове та методичне 
забезпечення щодо проведення практичних, лабораторних занять  та 
самостійної роботи здобувачів розміщені на сторінки курсу на платформі 
Мoodle за посиланням: https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6736 



 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Рекомендовані джерела 
1. Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України : монографія / О. 
М. Колодізєв, О. В. Бойко, І. О. Губарєва та ін. ; за заг. ред. д. е. н., доц. Колодізєва О. М. – Х. : 
Вид. ХНЕУ, 2010. – 312 с. 
2. Пруденційний нагляд у сфері страхування:  монографія / Н. М. Внукова, О. В. Корват, Н. С. 
Опешко. – Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 259 с. 
8. Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції: монографія / наук. ред. та 
кер. кол. авт. д-р екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Харків : ТО Ексклюзив, 2014. – 218 с. 
9. Розвиток системи управління ризиками ринку фінансових послуг: монографія / наук. ред. та 
кер. кол. авт. док. екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Харків: ТО Ексклюзив, 2014. – 191 с. 
10. Управління розвитком ринків фінансових послуг: монографія / наук. ред. та кер. кол. авт. д-р 
екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Харків: АдвА, 2009. – 196  с. 
11. Формування системи довіри та захисту прав споживачів фінансових послуг: монографія / 
наук. ред. та кер. кол. авт. докт. екон. наук, проф. Н. М. Внукова. – Харків: АдвА, 2010. – 188 с. 

 
Система оцінювання результатів навчання 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих за 
активність на заняттях, поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 
проведення лекційних, практичних (семінарських) занять, самостійної роботи і оцінюється 
сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів. Підсумковий (семестровий) контроль 
здійснюється у формі заліку (мінімальна кількість балів для отримання заліку складає 60 балів).  
Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 
Опитування на лекційних заняттях 16 
Колоквіум 22 
Участь у дискусіях на практичних заняттях 16 
Письмові контрольні роботи 22 
Виконання індивідуальних завдань (самостійна робота) 24 

Максимальна кількість балів 100 
Відповідність шкали оцінювання ЄКТС  

національній системі оцінювання та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену (іспиту), диференційованого 

заліку, курсового проекту (роботи), практики, 
тренінгу 

для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 
64 – 73 D 

задовільно 
60 – 63 E 
35 – 59 FX 

незадовільно не зараховано 
1 – 34 F 

 
Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності: списування під час контрольних робіт 
заборонено (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв).  
Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням деканату. 
Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: перескладання 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин. 
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 
дисципліни: https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=6736 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «29» березня 2022 р. Протокол № 3 


