
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

 
 

Назва дисципліни Кредити 

1курс  

Обов’язкові освітні компоненти  

Ділова іноземна мова 3 

Лідерство і керівництво 3 

Банківський менеджмент 5 

Бюджетна політика та управління фінансами 4 

Методологія та організація наукових досліджень 3 

Податковий менеджмент 5 

Ринок фінансових послуг 5 

Фінансове планування і прогнозування 4 

Фінансовий контролінг 3 

Фінансовий менеджмент 6 

Виробнича практика 4 

Разом 45 

Вибіркові освітні компоненти 15 

- професійних компетентностей 15 

Дисципліна професійного вибору** 5 

Дисципліна професійного вибору** 5 

Дисципліна професійного вибору** 5 

Всього за 1 курс 60 

2 курс  

Обов’язкові освітні компоненти  

Проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 

4 

Страховий менеджмент 5 

Управління фінансовою санацією підприємства 3 

Разом 12 

Вибіркові освітні компоненти 10 

- загальних компетентностей 10 

Вибіркова дисципліна* 5 

 
 
 

Навчальнийплан2021 року 

(магістр): 



Вибіркова дисципліна* 5 

Разом 22 

Переддипломна практика 3 

Захист кваліфікаційної роботи 1 

Кваліфікаційна робота 4 

Всього за 2 курс 30 
 

*-Вибіркові освітні компоненти, що формують загальні компетентності: 
https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-magistriv/# 

 

 
**-Вибіркові освітні компоненти, що формують професійні компетентності: 

 
Банківське 

регулювання та 

нагляд 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань з теорії та 

практики банківського регулювання, методології та інструментарію здійснення 

нагляду за діяльністю банків з боку Національного банку України 

Фінансовий облік у 

банках 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань з 

фінансового обліку та звітності в банках, набуття вмінь і навичок з підготовки й 

використання облікової інформації для аналітичної діяльності та обґрунтування 

управлінських рішень у банківському бізнесі 

Цифрові фінанси Метою вивчення навчальної дисципліни є формування базових знань з теорії і 

практики цифровізації у фінансовій сфері, вивчення та використання сучасних 

методів, інструментів і підходів у сфері діджиталізації фінансів 

Фандрайзинг Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань з 

теорії та практики процесу залучення ресурсів на реалізацію проектів; поглиблення 

знань під час підготовки фахівців фінансово-економічних спеціальностей щодо 

розробки соціально значущих, науково-дослідних та стартап-проектів і їх реалізації 

за допомогою зовнішньої підтримки; накопичення досвіду, що сприяє розвитку 

здібностей студентів у напрямку використання сучасних методів, інструментів і 

підходів у плануванні та реалізації проектів, а також шляхів пошуку і збору 

додаткових ресурсів на проведення наукових досліджень 

Інвестиційний 

аналіз 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань і 

практичних навичок з організації проведення інвестиційного аналізу, механізму 

функціонування інвестиційної діяльності підприємства; вивчення закономірностей і 

механізму інвестиційних відносин держави, підприємств і фізичних осіб 

Міжнародні 

розрахунки та 

валютні операції 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування і поглиблення у студентів 

системи знань з теоретичних основ, методичних підходів, а також практичних 

навичок щодо принципів, прийомів і методів організації та здійснення міжнародних 

розрахунків і валютних операцій, особливостей формування складних валютних 

відносин і здійснення конкретних операцій у сфері міжнародних розрахунків та на 

валютних ринках України та світу 

 

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-magistriv/

