Навчальний план 2021 року
(молодший бакалавр):

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Назва дисципліни

Кредити

1 курс
Обов’язкові освітні компоненти
Бізнес-етика та ділові комунікації

5

Вступ до фаху (фінанси, банківська справа та страхування)

6

Гроші та грошово-кредитна політика

6

Економічна теорія, мікро- та макроекономіка

3

Іноземна мова

5

Методика пошуку та обробки інформації у сфері фінансів

5

Основи фінансів

6

Філософія

3

Фінанси домогосподарств

6

Фізичне виховання

2

Університетська освіта

1

Виробнича практика

12

Всього за 1 курс

60
2 курс

Обов’язкові освітні компоненти
Інвестування

3

Міжнародні фінанси

4

Моделі і технології фінансово-економічних процесів

3

Основи оподаткування бізнесу

4

Публічні фінанси

3

Самоменеджмент і тайм-менеджмент

3

Фінансова статистика

3

Цифрові фінанси

3

Виробнича практика

3

Разом

29

Вибіркові освітні компоненти
- загальних компетентностей

20

Вибіркова дисципліна *

5

Вибіркова дисципліна *

5

Вибіркова дисципліна *

5

Вибіркова дисципліна *

5

- професійних компетентностей

10

Дисципліна професійного вибору **

5

Дисципліна професійного вибору **

5

Разом

30

Атестація

1

Всього за 2 курс

60

* - Вибіркові освітні компоненти, що формують загальні компетентності:
http://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/
** - Вибіркові освітні компоненти, що формують професійні компетентності:
Соціальний захист громадян

Місцеві фінанси

Проектне
фінансування

Платіжні системи

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи
теоретичних знань і практичних навичок з питань організації соціального
забезпечення та соціального страхування працівників та інших категорій
громадян
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи теоретичних
знань з питань організації місцевих фінансів та набуття практичних навичок
застосування інструментарію управління фінансовими ресурсами місцевого
самоврядування виходячи із розмежування функцій і повноважень державних
та місцевих органів влади
Метою вивчення навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями
знань з теорії та практики організації проектного фінансування в Україні та
світі.
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів системи
знань з теорії платіжних систем, платіжних інструментів, специфіки побудови
національної платіжної системи України; зокрема: визначення цілей, типів та
методів здійснення розрахунків із застосуванням платіжних систем, розкриття
механізму регулювання роботи платіжних систем.

