
Перелік навчальних дисциплін за циклами підготовки  

здобувачів вищої освіти  

за освітньо-професійною програмою  

Фінанси, банківська справа та страхування  

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

СВО «Бакалавр»  
 

1. Обов’язкова частина 

Дисципліни загальної підготовки 

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 

Економічна інформатика 

Іноземна мова  (за професійним спрямуванням) 

Історія економіки та економічної думки 

Історія та культура України 

Методологія наукових досліджень у фінансах 

Правознавство 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Університетська освіта 

Фізичне виховання 

Філософія 

Дисципліни професійної підготовки 

Банківська система 

Банківські операції 

Бухгалтерський облік 

Бюджетна система 

Вища математика 

Гроші та кредит 

Економіко-математичні методи та моделі 

Економічна теорія 

Економічна теорія ІІ 

Інформаційні системи і технології у фінансах 

Міжнародні фінанси 

Податкова система 

Соціальне страхування 

Статистика 

Страхування 

Фінанси 

Фінанси підприємств 

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва 

Фінансовий аналіз 

Фінансовий ринок 

2. Вибіркова частина 

Дисципліни загальної підготовки 

Політологія 



Психологія 

Етика та естетика 

Конфліктологія 

Логіка 

Соціологія 

Дисципліни професійної підготовки 

Вибірковий блок 1 

Банківська статистика 

Державні фінанси 

Економічний аналіз 

Інвестиційний аналіз 

Інформаційні системи і технології у банківській сфері 

Менеджмент 

Фінанси зарубіжних корпорацій 

Фінанси страхових організацій 

Фінансова політика 

Фінансова санація та банкрутство підприємств 

Фінансове право 

Фінансово-господарський контроль 

Вибірковий блок 2 

Бюджетування діяльності суб`єктів господарювання 

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 

Економіка 

Інвестування 

Інформаційні системи і технології у бюджетних установах 

Маркетинг 

Митна справа 

Місцеві фінанси 

Страхові послуги 

Фінансова безпека суб'єктів підприємництва 

Фінансова статистика 

Фінансова стратегія підприємства 

  



Перелік навчальних дисциплін за циклами підготовки  

здобувачів вищої освіти  

за освітньо-професійною програмою  

Фінанси, банківська справа та страхування  

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

СВО «Бакалавр» (скорочений термін навчання) 
 

1. Обов’язкова частина 

Дисципліни професійної підготовки 

Банківська система 

Економічний аналіз 

Податкова система 

Соціальне страхування 

Статистика 

Страхування 

Фінанси 

Фінанси підприємств 

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва 

Фінансовий аналіз 

2. Вибіркова частина 

Дисципліни професійної підготовки 

Вибірковий блок 1 

Бюджетування діяльності суб`єктів господарювання 

Інвестиційний аналіз 

Фінансова безпека суб’єктів підприємництва 

Фінансова санація та банкрутство підприємств 

Фінансове право 

Вибірковий блок 2 

Банківська статистика 

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн 

Фінанси страхових організацій 

Фінансове посередництво 

Фінансовий ринок 

Вибірковий блок 3 

Державні фінанси 

Митна справа 

Міжнародні фінанси 

Місцеві фінанси 

Фінансова статистика 
 

  



Перелік навчальних дисциплін за циклами підготовки  

здобувачів вищої освіти  

за освітньо-професійною програмою  

Фінанси, банківська справа та страхування  

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

СВО «Магістр» 
 

1. Обов’язкова частина 

Дисципліни загальної підготовки 

Глобальна економіка 

Дорадництво 

Охорона праці в галузі, цивільний захист та інтелектуальна власність 

Дисципліни професійної підготовки 

Аналіз діяльності підприємств, фінансово-кредитних та бюджетних установ 

Методологія та організація наукових досліджень 

Міжнародні стандарти фінансової звітності 

Страховий менеджмент 

Управління та адміністрування в податковій сфері 

Фінансовий менеджмент 

Фінансовий менеджмент у банку 

2. Вибіркова частина 

Дисципліни професійної підготовки 

Вибірковий блок 1  

Інвестиційний менеджмент 

Корпоративні фінанси 

Оподаткування суб'єктів підприємництва 

Страховий маркетинг 

Управління фінансовими ризиками 

Управління фінансовою санацією підприємств 

Вибірковий блок 2  

Грошово-кредитна політика 

Платіжні системи 

Ринок фінансових послуг 

Страховий ринок 

Фінансове управління державним боргом 

Цільові фонди соціального спрямування 
 


