Цикл А
Інформаційні системи і технології ( в галузі)
Метою курсу є вивчення основ формування у майбутніх фінансистів знань та навичок
щодо сучасних інформаційних систем і технологій , їх раціонального використання , а
також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних
технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.
Казначейська справа
Навчальна дисципліна «Казначейська справа» досліджує організацію виконання
Державного бюджету України і здійснення контролю за цим фінансування видатків
Державного бюджету України введення обліку касового виконання Державного
бюджету України, складання звітності про стан виконання Державного бюджету
України управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом відповідно до
чинного законодавства. Вивчення цієї дисципліни необхідно майбутньому фахівцю,
щоб здійснювати через систему електронних платежів Національного банку України
розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів
та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних із міжнародними
фінансовими організаціями проектів.
Страховий ринок
Зміст дисципліни «Страховий ринок» дає змогу здобути необхідну суму знань
відносно особливостей функціонування і перспектив розвитку страхового ринку
України, що відповідає вимогам, які ставляться перед фахівцями в галузі фінансів,
банківської справи та страхування. Навчальна дисципліна

досліджує організацію

роботи страхових організацій, страхову компанію як суб’єкт підприємницької
діяльності і специфічну фінансову установу, види страхових послуг, необхідність
державного регулювання надання страхових послуг, забезпечення формування
страхових премій та здійснення страхових виплат у розрізі страхових премій.
Міжнародні фінанси
Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують знання та навички, зокрема
щодо функціонування міжнародних фінансів та їх впливу на соціально-економічний
розвиток світової економіки і практичні навички основ функціонування світового
фінансового ринку, особливостей його складових, здійснення професійної діяльності
на фінансовому ринку.
Контролінг
Завданнями дисципліни є оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань

сутності, функції та видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі
контролінгу; опанування методології оперативного і стратегічного контролінгу та
контролінгу інвестиційних проектів; формування практичних навичок щодо створення
служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансовогосподарського стану підприємництва та підтримки прийняття управлінських рішень.
Пенсійне страхування
Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують знання та навички, зокрема
поєднувати набуті теоретичні знання з практичним здійсненням пенсійного
страхування; обчислювати стаж роботи для призначення трудових пенсій;
розраховувати розмір пенсій, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю,
безробіттям, нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням;
проводити розрахунки зі сплати внесків до фондів соціального страхування.
Фінансовий облік і звітність у банках
Дисципліна «Фінансовий облік і звітністьу банках» займає важливе місце серед
навчальних предметів загальноекономічного циклу підготовки. Вона має на меті
формування сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку у
банках з огляду на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Дисципліна займає особливе місце у системі економічної освіти і повинна дати
достатні загальні

фундаментальні та прикладні знання з фінансової діяльності

суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.Володіння прийомами і
методами фінансування підприємства власним капіталом, формування позикового
капіталу

суб’єкта

підприємства і т.ін.

господарювання,

фінансування

створює для майбутніх

інвестиційного

розвитку

фахівців підґрунтя для розвитку їх

економічного мислення, набуття ними навичок сприймати економічні процеси, що
відбуваються на підприємстві у всій багатогранності і взаємозумовленості.
Місцеві фінанси
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Місцеві фінанси” є
формування теоретичних знань та вироблення практичних навичок у сфері формування
та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств місцевого
господарства
Логістика
Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів відповідного рівня

знань, які б дали їм можливість, як спеціалістам, здійснювати управління
матеріальними потоками в господарській діяльності підприємств; отриманні
студентами теоретичної та практичної підготовки з питань управління запасами
підприємств виробничої та торговельної сфери, управління транспортними потоками,
методів управління виробництвом, розвитку вміння застосовувати методи та моделі
прийняття оптимального управлінського рішення відповідно до управління усіма
сферами діяльності підприємств з метою досягнення бажаного результату з
максимально можливими витратами часу, ресурсів, капіталовкладень.
Державні фінанси
Державні фінанси становлять базу структурного реформування економіки
єдиного господарчого комплексу країни. На основі

державних фінансів фінансів

трансформуються процеси економічних, соціальних, правових, політичних, духовних і
майнових змін. Є всі підстави зазначати, що, виходячи зі структури державних
фінансів, однією з визначальних проблем є реформування міжурядових відносин в
Україні, якізначною мірою детермінують ступінь інституціонального розвитку країни,
міру досягнень соціальних стандартів життя громадян, рівень конкурентоспроможності
України у світі.
Аналіз банківської діяльності
Предметом навчальної дисципліни є комерційна та інша діяльність банку, направлена
на реалізацію прийнятих управлінських рішень і відображена в системі показників
обліку, звітності та в інших джерелах інформації. Мета навчальної дисципліни
Управління кредитним портфелем банку
Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з
управління кредитною діяльністю банку.
Цикл Б
Фінансове право
Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань у
галузі фінансового права як окремої ланки правознавства, про законодавчі та інші
нормативно-правові акти, що стосуються сфери суспільних відносин.
Інформаційні системи у ведені бізнесу
Ціль дисципліни – формування системи теоретичних знань і придбання практичних
умінь і навичок з питань створення, проектування й організації автоматизованих
інформаційних систем для управління підприємствами та фінансовими установами з

використанням сучасних комп’ютерних, комунікаційних засобів і розвинених
інструментальних засобів інформаційних технологій.
Облік в бюджетних організаціях
Завдання вивчення дисципліни: вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних
установах, засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях обліку
бюджетних установ, ознайомлення з особливостями обліку витрат і методики
калькулювання послуг бюджетних установ.
Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції
Мета навчальної дисципліни: формування в майбутніх фахівців спеціальних знань з
теоретичних основ, методичних підходів, а також практичних навичок щодо
принципів, прийомів і методів організації та здійснення міжнародних розрахунків і
валютних операцій. Завдання навчальної дисципліни: полягає в засвоєнні студентами
особливостей іпотечних відносин і специфіки функціонування іпотечних банків. В
результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати необхідні знання з теорії та
практики іпотечного кредитування.
Фінанси зарубіжних корпорацій
В Україні формування ринкових відносин набуло незворотного характеру, що вимагає
глибокого вивчення корпоративних фінансів у тих країнах, де ці відносини давно
склалися. Особливий інтерес становлять питання корпоративного управління загалом й
управління фінансами зокрема. Метою дисципліни є формування у студентів системи
знань про розвиток теорій фінансів корпорацій та їх практичне застосування.
Фінансовий облік
Основнi завдання: викладання дисципліни є оволодіння принципами фінансового
обліку, забезпечення засвоєння методичних підходів, що використовуються в
фінансового обліку для відображення інформації про господарську діяльність, набуття
навиків застосування технічних прийомів реєстрації облікової інформації, формування
уявлення про повний цикл обробки облікової інформації: від первинної фіксації
господарських операцій до складання фінансової звітності; дати загальне розуміння
значення фінансової звітності та основ організації фінансового обліку на підприємстві.
Страхові послуги
Знання головних засад сучасної страхової діяльності сприяє розумінню та
формуванню культури страхування, яка дуже потрібна українському суспільству.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація роботи страховиків
щодо забезпечення та реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страхових

послугах
Банківська система
Дана дисципліна формує професійні компетентності здобувачів вищої освіти, які
навчаються на спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", що
входить до галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. Як вибіркова складова,
вивчення дисципліни дозволить студенту сформувати індивідуальну освітню
траєкторію. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують знання та
навички, зокрема щодо визначення функціональних обов’язків підрозділів і служб
банку; ресурсного потенціалу банку, розрахункової суми банківських резервів і фондів
та розмір внесків до них, розрахунку обов’язкових економічних нормативів та
фінансового результату діяльності банку; здійснення банківських операцій і послуг;
проведення аналізу банківської діяльності; оцінювання ризиків у банківській сфері;
застосування інструментів реструктуризації банківської системи; формування
маркетингових стратегій банку; застосування стратегічного, організаційного,
фінансового менеджменту в банку; використання мобільного та інтернет-банкінгу;
ознайомлення з банківськими системами зарубіжних країн.
Організація і функціонування комерційних банків
Мета: засвоєння теоретичних засад організації банківської установи та банківської
діяльності, набуття інтегральної компетентності щодо здатності розв’язувати
спеціалізовані задачі та практичні завдання у сфері банківської справи щодо організації
банків та окремих банківських підрозділів. Завдання: Набуття фахових компетенцій
щодо здатності визначати функціональні області з оцінки функціональних
особливостей окремих видів банківської діяльності та їх взаємозв’язки, налагоджувати
комунікації між суб’єктами діяльності.
Оподаткування виплат з оплати праці
Мета – висвітлити теоретико-методологічні та соціально-економічні аспекти
організації і оподаткування оплати праці. Завдання – забезпечити отримання
студентами систематизованих теоретичних знань та практичних навичок
документального оформлення трудових відносин, нарахування і оподаткування
заробітної плати, визначення і використання середньої заробітної плати.
Ринок цінних паперів
Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системних знань з теорії та
практики застосування різноманітних інструментів ринку цінних паперів, розширення

поглиблення та закріплення знань щодо сутності, властивостей, особливостей
розміщення, обігу та аналізу цінних паперів різних видів.
Фінансове планування на підприємстві
Дисципліна розглядає особливості проведення фінансового планування в сучасних
умовах господарювання. Досліджено необхідність кардинальних змін в системі
управління та в плануванні діяльності підприємства. Рекомендується використовувати
трирівневу систему фінансового планування, а саме стратегічного, тактичного та
оперативного. Під час реалізації функцій оперативного фінансового планування
рекомендовано формувати три типи бюджетів, а саме підсумкові, функціональні та
операційні.
Страхування підприємницьких ризиків
Знання головних засад даної дисципліни дозволяє мінімізувати вплив можливих
непередбачуваних негативних обставин та чинників на

виробництво, реалізацію

продукції, товарно - грошові та фінансові операції, на обсяги прибутку та ін., що
заважають досягненню поставлених цілей в умовах ринкової економіки.
Ігнорування підприємницького ризику або ж його неналежне урахування швидко
призводить підприємство до краху, тому раціональна поведінка провідних фахівців
передбачає аналіз ризику, обов’язкове його урахування у прийнятті управлінських
рішень і розробку заходів, спрямованих на його запобігання, зниження або
компенсацію, що в свою чергу вимагає вивчення теоретичних і практичних засад
страхування, як одного з основних механізмів нейтралізації підприємницького ризику.
Платіжні системи
Завдання навчальної дисципліни: розкриття сутності платіжних систем; класифікація
платіжних систем, визначення технологічної інфраструктури платіжних систем;
формування системи знань щодо порядку роботи наявних в Україні програм
автоматизації банківської діяльності; розкриття проблеми захисту інформації при
здійсненні платежів.
Управління проектним портфелем банку
Управління проектним портфелем банку – являє собою методологію організації,
планування, керівництва, координації трудових, фінансових і матеріальнотехнічних
ресурсів протягом проектного циклу, спрямована на ефективне досягнення його цілей
шляхом використання сучасних методів і технологій управління для досягнення
визначених у проектному портфелі результатів щодо складу та обсягу робіт, вартості,
часу, якості та ефективності роботи учасників проектів.

