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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Другий (магістерський) рівень вищої 

освіти 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  07 «Управління та адміністрування» 

Таблиця 1 

Перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки 

(Шифр обраної дисципліни в навчальному плані: ПП 2.2.01-ПП 2.2.06) 

 
Шифр 

дисципліни в 

каталозі 

вибіркових 

дисциплін 

Назва вибіркової дисципліни семестр 

ВД1 Смарт-технології весняний 

ВД2 Соціальна корпоративна відповідальність осінній 

ВД3 Риторика осінній 

ВД4 Методи і моделі прийняття рішень осінній 

ВД5 My SQL мова запитів осінній 

ВД6 Графічний дизайн осінній 

ВД7 Правове забезпечення господарської діяльності осінній 

ВД8 Організація і методика аудиту осінній 

ВД9 Глобальна економіка весняний 

ВД10 Управління проектами осінній 

ВД11 Технологічний базис цифрової економіки осінній 

ВД12 Ринок фінансових послуг осінній 

ВД13 Моделювання та інформаційні технології в фінансах весняний 

ВД14 Фінансові інвестиції в банку осінній 

ВД15 Іпотечний ринок осінній 

ВД16 Фінансовий менеджмент у банку осінній 

ВД17 Бюджетування і контролінг у банку осінній 

ВД18 Маркетинг у банку осінній 

ВД19 Методи аналізу фінансових ринків осінній 

ВД20 Глобальна фінансова та банківська система осінній 

ВД21 Психологія управління та конфліктологія в банках осінній 

ВД22 Міжнародні розрахунки і валютні операції  весняний 

ВД23 Управління ризиком у банку  осінній 

ВД24 Стратегії цифрового бізнесу та технології електронної комерції весняний 

ВД25 Цифровізація державних фінансів і державного управління осінній 

ВД26 Проектне фінансування осінній 

ВД27 Маркетинг у банку весняний 

ВД28 Безпека працівників банку та управління змінами весняний 

 

  



СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Другий (магістерський) 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) 

 
Шифр 

дисципліни в 

каталозі 

вибіркових 

дисциплін 

Назва вибіркової дисципліни семестр 

ВД1 Смарт-технології весняний 

ВД2 Соціальна корпоративна відповідальність осінній 

ВД3 Основи програмної інженерії осінній 

ВД4 Корпоративна культура осінній 

ВД5 Корпоративне управління весняний 

ВД6 Конфліктологія осінній 

ВД7 Психологія  осінній 

ВД8 Графічний дизайн осінній 

 

 


