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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  07 «Управління та адміністрування» 

 

Таблиця 1 

Перелік вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки 

(Шифр обраної дисципліни в навчальному плані: ПП2.2.01 - ПП2.2.12) 

 
Шифр 

дисципліни в 

каталозі 

вибіркових 

дисциплін 

Назва вибіркової компоненти Семестр 

ВД1 Управління особистим бюджетом весняний 

ВД2 Фінансовий облік у банку осінній 

ВД3 Управління ризиками суб'єктів господарювання весняний 

ВД4 Інвестиційне кредитування весняний 

ВД5 Аналіз інвестиційних проектів осінній 

ВД6 Інформаційні системи і технології в фінансах осінній 

ВД7 Безпека та фінансовий моніторинг осінній 

ВД8 Управління фінансовою стабільністю (авторський курс) весняний 

ВД9 Фінансові інновації в банківській системі (авторський курс) осінній 

ВД10 Державні та місцеві фінанси весняний 

ВД11 Міжнародні і корпоративні фінанси осінній 

ВД12 Тренінговий курс «Управління фінансовими потоками» осінній 

ВД13 Цифрові трансформації фінансового посередництва весняний 

ВД14 Краудфандингові та краудінвестингові платформи весняний 

ВД15 Регулювання фінансового ринку весняний 

ВД16 Тренінговий курс «Управління проблемними активами» осінній 

ВД17 Тренінговий курс «Управління ліквідністю» осінній 

ВД18 Тренінговий курс «Проектування персональних пенсійних 

планів» 
весняний 

ВД19 Фінансове право осінній 

ВД20 Управлінський облік весняний 

ВД21 Бізнес-аналітика осінній 

ВД22 Звітність підприємств осінній 

ВД23 Комплаєнс осінній 



ВД24 Маркетинг осінній 

ВД25 Управління якістю осінній 

ВД26 Оподаткування суб’єктів малого підприємництва осінній 

ВД27 Облік і контроль господарських процесів весняний 

ВД28 Цифровий маркетинг весняний 

ВД29 Інформаційні системи і технології в обліку весняний 

ВД30 Тренінговий курс «Оцінка вартості підприємства» осінній 

ВД31 Міжнародна та регіональна економіка весняний 
 

 

  



СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  07 «Управління та адміністрування» 

 

Таблиця 2 

Перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки 

(Шифр обраної дисципліни в навчальному плані: ЗК2.1.01-ЗК2.1.04) 

 
Шифр 

дисципліни в 

каталозі 

вибіркових 

дисциплін 

Назва вибіркової компоненти Семестр 

ВД1 Smart-технології весняний 

ВД2 Основи мови програмування SQL осінній 

ВД3 Графічний дизайн весняний 

ВД4 Основи наукових досліджень осінній 

ВД5 Психологія бізнесу весняний 

ВД6 Риторика та ораторське мистецтво осінній 

ВД7 Бренд-менеджмент весняний 

ВД8 PR – менеджмент весняний 

ВД9 Стартап менеджмент осінній 

ВД10 Корпоративна соціальна відповідальність весняний 

ВД11 Лідерство та командна робота осінній 

ВД12 Тайм-менеджмент весняний 
 

 

 

 

  


