УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА
НОБЕЛЯ
Кафедра міжнародних фінансів, обліку та
оподаткування
«Фінанси - точка опори, яка,
за Архімедом, дозволяє перевернути весь світ»

Чого навчають бакалаврів
з фінансів, банківської справи
та страхування?
(для набору 2019 року)

Дніпро, 2019

Шановні друзі!
Ви обрали одну з найважливіших спеціальностей, яку пропонує вам
Університет імені Альфреда Нобеля, - «Фінанси, банківська справа та
страхування».
Фінансові потоки, котирування валют, капітал, форварди, ф’ючерси,
облігації, цесія, маржа, франшиза… Такі актуальні, але ж іноді зовсім незрозумілі
слова. Проте вони є звичними для людей, які на «ти» з усім, що пов’язано з рухом
грошей, – для фінансистів.
Фінансист – це людина, яка відмінно знається на тенденціях фінансових
ринків, вміє грамотно прогнозувати зміни і успішно вкладати гроші в різні
проекти, оптимально поєднувати ризик і дохід. Фінансисти затребувані не лише на
великих виробництвах, у банках чи страхових компаніях, але і у приватних осіб –
такі фахівці нерідко стають консультантами тих людей, які прагнуть заробити на
фондових і валютних біржах. Фінансисти можуть розраховувати на гідну оплату
праці навіть на самому початку свого трудового шляху: заробіток таких фахівців як
фінансовий аналітик, інвестиційний менеджер, менеджер з реалізації фінансових
продуктів, спеціаліст з обслуговування приватних осіб, казначей, фінансовий
менеджер, податковий консультант, фінансовий директор, брокер, колектор –
варіюється в Україні від 10 до 73 тис. грн. Тож якщо Ваша мета – набути вміння
управляти грошима та здобути перспективну професію, яка забезпечить одержання
стабільно високого доходу, – обирайте спеціальність «Фінанси, банківська справа
та страхування».
У цьому виданні ви можете познайомитися з робочими навчальними
планами за роками навчання. Зверніть увагу, що перелік дисциплін складається як з
обов’язкових для вивчення, так і тих, які ви обираєте самі (у планах вони позначені
як вибіркові дисципліни). Таким чином, орієнтуючись на свої вподобання та
керуючись уявленнями про специфіку майбутньої сфери діяльності, ви можете
вибудувати власну індивідуальну траєкторію навчання, що найбільше відповідає
вашим інтересам. У цьому вам допомагатимуть т’ютори від кафедри, які будуть
супроводжувати вас протягом усього періоду навчання.
Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі (доктори та
кандидати наук), які працюють за європейськими стандартами та новітніми
методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням. До навчального процесу також
залучаються фахівці-практики, які мають успішний досвід роботи у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
З будь-яких питань вашого навчання в Університеті ви завжди можете
звернутися до мене особисто (оф. 3310) або надіслати листа на мою електронну
адресу t.bolgar@duan.edu.ua.
То ж бажаємо вам успішного, цікавого та корисного навчання!

Тетяна Миколаївна Болгар,
завідувач кафедри міжнародних фінансів,
обліку та оподаткування, доктор
економічних наук, професор, академік
Академії економічних наук України

Перший курс
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Дисципліна

Кількість годин
(кредитів ЄКТС)
всього аудиторних
Осінній семестр
Українська ідентичність: історія, культура 135 (4,5)
56
мова
Іноземна мова
180 (6)
56
Інформаційні системи і технології
180 (6)
56
Вища математика (Вища та прикладна
180 (6)
56
математика)
Економічна теорія (Основи економічної
135 (4,5)
42
науки)
Вступ до фаху
90 (3)
28
Фізичне виховання
28
28
Весняний семестр
Іноземна мова
180 (6)
56
Вища математика (теорія ймовірностей і
180 (6)
56
математична статистика)
Економічна теорія (Мікроекономіка)
180 (6)
56
Фінанси, гроші та кредит
120 (4)
42
Бухгалтерський облік І
90 (3)
42
Вибіркова дисципліна (Психологічні
150 (5)
42
основи саморозвитку особистості; Основи
психології бізнесу; Соціологія;
Країнознавство; Філософія (укр. / англ.);
Основи економіки бізнесу; Основи
споживчих знань; Етика бізнесу; Softskills. Тайм-менеджмент; Soft-skills.
Самопрезентація; Основи психології та
педагогіки (англ.); Tourism and Travel
Business; Комп’ютерна графіка та WEBдизайн)
Фізичне виховання
28
28

Підсумковий
контроль
екзамен
залік
залік
екзамен
екзамен
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік

залік

ВИКЛАДАЧІ
Українська
ідентичність: історія,
культура мова
Доцент Турчак Олена
Михайлівна, кандидат
філологічних наук,
доцент

Іноземна мова
Доцент М’ясоїд Ганна
Іванівна, кандидат
філологічних наук,
доцент

Інформаційні
системи і технології

Вища математика
(Вища та прикладна
математика)

Старший викладач
Чумак Тетяна
Валентинівна

Старий викладач
Козирєва Ірина
Миколаївна

Вступ до фаху
Облік і
оподаткування
Доцент Вареник
Вікторія Миколаївна,
кандидат економічних
наук, доцент
Вища математика
(теорія ймовірностей
і математична
статистика)
Професор Холод Олена
Григорівна, кандидат
технічних наук,
доцент
Фінанси, гроші та
кредит
Завідувач кафедри
Болгар Тетяна
Миколаївна,
доктор економічних
наук, професор
Вибіркова
дисципліна
(Психологічні основи
саморозвитку
особистості)
Доцент Олійник Ірина
Вікторівна, кандидат
педагогічних наук,
доцент
Вибіркова
дисципліна
(Соціологія)
Доцент Ключник
Руслан Максимович,
кандидат політичних
наук
Вибіркова
дисципліна (Основи
економіки бізнесу)

Фізичне виховання
Доцент Шуба Віктор
Олександрович, доцент
Економічна теорія
(Мікроекономіка)
Доцент Задоя
Олександр
Анатолійович,
кандидат економічних
наук
Бухгалтерський
облік І
Професор Атамас
Петро Йосипович,
кандидат економічних
наук, професор
Вибіркова дисципліна
(Основи психології
бізнесу)
Доцент Бойко Любов
Григорівна
Вибіркова дисципліна
(Країнознавство;
Філософія - укр. /
англ.)
Доцент Щолокова
Ганна Володимирівна,
кандидат політичних
наук, доцент
Вибіркова дисципліна
(Основи споживчих
знань)

Доцент Валіков
Володимир Павлович,
кандидат економічних
наук, доцент
Вибіркова
дисципліна (Етика
бізнесу)
Доцент Кузьменко
Оксана Василівна,
кандидат економічних
наук, доцент
Вибіркова
дисципліна (Softskills.
Самопрезентація)
Мішина Варвара
Олександрівна,
режисер телебачення
Вибіркова
дисципліна (Tourism
and Travel Business)
Професор Кожушко
Світлана Павлівна,
доктор педагогічних
наук, професор

Доцент Сергєєва Олена
Романівна, кандидат
наук з державного
управління, доцент
Вибіркова дисципліна
(Soft-skills. Таймменеджмент)
Старший викладач
Литвиненко Олена
Миколаївна, кандидат
економічних наук
Вибіркова дисципліна
(Основи психології та
педагогіки (англ.))
Професор
Тарнопольський Олег
Борисович, доктор
педагогічних наук,
професор
Вибіркова дисципліна
(Комп’ютерна
графіка та WEBдизайн))
Доцент Барташевська
Юлія Миколаївна,
кандидат економічних
наук, доцент

Другий курс
№

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дисципліна

Кількість годин
Підсумковий
(кредитів ЄКТС)
контроль
всього аудиторних
Осінній семестр
Ділова іноземна мова
180 (6)
56
залік
Економічна теорія (Макроекономіка)
135 (4,5)
42
екзамен
Бухгалтерський облік І
90 (3)
42
екзамен
Економіко-математичні методи та моделі
90 (3)
28
залік
(Оптимізаційні методи і моделі)
Фінанси, гроші та кредит
90 (3)
42
екзамен
Менеджмент і адміністрування (Основи
135 (4,5)
42
екзамен
менеджменту)
Фінанси підприємств І
120 (4)
42
екзамен
Весняний семестр
Маркетинг
135 (4,5)
42
екзамен
Вибіркова дисципліна (Конфліктологія;
150 (5)
42
залік
Політологія; Основи європейської інтеграції
(укр. / англ.); Психологія продажів та
формування відносин з клієнтами;
Європейська інтеграція. Міжнародні
організації; Управління кар’єрою; Естетика
товарів та дизайн; Soft-skills. Ділові
комунікації; Мовна модель сучасної ділової
комунікації (англ.); Мовна модель
сучасного інформаційного простору;
Розробка сайтів за допомогою CMS систем)
Ділова іноземна мова
180 (6)
56
залік
Вибіркова дисципліна (циклу професійної
120 (4)
28
залік
підготовки: Міжнародне інвестування ІІ)
Статистика
90 (3)
42
екзамен
Бухгалтерський облік І
90 (3)
42
екзамен
Фінанси підприємств І
105 (3,5)
42
залік
Фінанси, гроші та кредит
90 (3)
28
екзамен

ВИКЛАДАЧІ
Ділова іноземна
мова
Доцент М’ясоїд
Ганна Іванівна,
кандидат
філологічних наук,
доцент

Економічна теорія
(Макроекономіка)
Завідувач кафедри
Задоя Анатолій
Олександрович, доктор
економічних наук,
професор

Бухгалтерський
облік І
Професор Атамас
Петро Йосипович,
кандидат
економічних наук,
професор
Фінанси
підприємств І
Доцент Вареник
Вікторія Миколаївна,
кандидат
економічних наук,
доцент
Фінанси, гроші та
кредит
Завідувач кафедри
Болгар Тетяна
Миколаївна,
доктор економічних
наук, професор
Маркетинг
Завідувач кафедри
Тараненко Ірина
Всеволодівна, доктор
економічних наук,
професор

Економікоматематичні методи та
моделі
Старший викладач
Ярмоленко Людмила
Іванівна
Менеджмент і
адміністрування
(Основи менеджменту)
Професор Момот
Володимир Євгенович,
доктор економічних
наук, професор
Статистика
Доцент Вакулич Марія
Михайлівна, кандидат
економічних наук,
доцент
Вибіркова дисципліна
(циклу професійної
підготовки:
Міжнародне
інвестування ІІ)
Доцент Вакулич Марія
Михайлівна, кандидат
економічних наук,
доцент

Вибіркова
дисципліна
(Конфліктологія)

Вибіркова дисципліна
(Розробка сайтів за
допомогою CMS
систем)

Старший викладач
Єрмолаєва Тетяна
Василівна

Доцент Барташевська
Юлія Миколаївна,
кандидат економічних
наук, доцент

Вибіркова
дисципліна
(Політологія;
Європейська
інтеграція.
Міжнародні
організації)
Доцент Ключник
Руслан Максимович,

Вибіркова дисципліна
(Основи європейської
інтеграції (укр. /
англ.))
Доцент Щолокова
Ганна Володимирівна,

кандидат політичних
наук
Вибіркова
дисципліна
(Психологія
продажів та
формування
відносин з
клієнтами)
Доцент Яременко
Світлана
Степанівна,
кандидат
економічних наук,
доцент
Вибіркова
дисципліна
(Естетика товарів та
дизайн)
Доцент Кузьменко
Оксана Василівна,
кандидат
економічних наук,
доцент
Вибіркова
дисципліна (Мовна
модель сучасної
ділової комунікації
(англ.))
Професор
Тарнопольський Олег
Борисович, доктор
педагогічних наук,
професор

кандидат політичних
наук, доцент

Вибіркова дисципліна
(Управління кар’єрою)

Доцент Дубинський
Сергій Володимирович,
кандидат економічних
наук, доцент
Вибіркова дисципліна
(Soft-skills. Ділові
комунікації)
Старший викладач
Литвиненко Ольга
Миколаївна, кандидат
економічних наук
Вибіркова дисципліна
(Мовна модель
сучасного
інформаційного
простору)
Доцент Турчак Олена
Михайлівна, кандидат
філологічних наук,
доцент

Третій курс
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Дисципліна

Кількість годин
(кредитів ЄКТС)
всього аудиторних
Осінній семестр
Фінанси, гроші та кредит (Інвестування)
120 (4)
42
Економіко-математичні методи та моделі
90 (3)
28
(Економетрика)
Ділова іноземна мова
180 (6)
42
Фінансовий контроль ІІ (Ревізія і
90(3)
28
контроль)
Фінанси підприємств ІІ (Фінансовий
135
56
аналіз)
(4,5)
Фінанси підприємств ІІІ (Фінансове
120 (4)
42
планування та прогнозування на
підприємстві)
Банківська система + курсова робота
165
42
(5,5)
Весняний семестр
Ділова іноземна мова
180 (6)
42
Вибіркова дисципліна (Психологія
42
лідерства та емоційного інтелекту; Основи
сучасної журналістики; Міжнародні
відносини та міжнародні організації; PR у
міжнародних відносинах; Ділові
комунікації; Створення і управління
90 (3)
власним бізнесом; Міжнародна
інвестиційна діяльність; Організація
виробництва; Управління якістю; Основи
раціонального харчування; Soft-skills.
Управлінські навички)
Бухгалтерський облік ІІ (Облік в банках)
150 (5)
56
Фінанси, гроші та кредит (Оподаткування) 150 (5)
42
Фінанси, гроші та кредит (Фінансовий
165
56
ринок)
(4,5)
Міжнародні фінанси ІІІ (Міжнародні
165
56
стандарти фінансової звітності)
(5,5)

Підсумковий
контроль
екзамен
залік
залік
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік

залік
залік
екзамен
екзамен

ВИКЛАДАЧІ
Банківська система
Завідувач кафедри
Болгар Тетяна
Миколаївна,
доктор економічних
наук, професор

Фінанси, гроші та
кредит (Фінансовий
ринок)
Доцент Пестовська Зоя
Станіславівна, кандидат
економічних наук

Фінанси, гроші та
кредит (Інвестування)
Доцент Вакулич Марія
Михайлівна, кандидат
економічних наук,
доцент
Ділова іноземна мова

Економіко-математичні
методи та моделі
(Економетрика)
Професор Момот
Володимир Євгенович,
доктор економічних наук,
професор
Фінансовий контроль ІІ
(Ревізія і контроль)

Доцент М’ясоїд Ганна
Іванівна, кандидат
філологічних наук,
доцент

Доцент Вареник Вікторія
Миколаївна, кандидат
економічних наук, доцент

Бухгалтерський облік
ІІ (Облік в банках)

Міжнародні фінанси ІІІ
(МСФЗ)

Доцент Пестовська Зоя
Станіславівна,
кандидат економічних
наук

Доцент Вареник Вікторія
Миколаївна, кандидат
економічних наук, доцент

Фінанси підприємств
ІІ (Фінансовий аналіз)

Фінанси, гроші та
кредит
(Оподаткування)

Доцент Вареник
Вікторія Миколаївна,
кандидат економічних
наук, доцент

Доцент Вареник Вікторія
Миколаївна, кандидат
економічних наук, доцент

Фінанси підприємств
ІІІ (Фінансове
планування та
прогнозування)

Вибіркова дисципліна
(Soft-skills. Управлінські
навички)

Доцент Вареник
Вікторія Миколаївна,
кандидат економічних
наук, доцент

Професор Глуха Ганна
Яківна, доктор
економічних наук,
професор

Вибіркова дисципліна
(Психологія лідерства
та емоційного
інтелекту)
Викладач Вошколуп
Ганна Юріївна,
кандидат педагогічних
наук
Вибіркова дисципліна
(Міжнародні відносини
та міжнародні
організації; PR у
міжнародних
відносинах)

Вибіркова дисципліна
(Основи сучасної
журналістики)
Доцент Ключник Руслан
Максимович, кандидат
політичних наук

Вибіркова дисципліна
(Ділові комунікації)

Доцент Щолокова
Ганна Володимирівна,
кандидат політичних
наук, доцент
Вибіркова дисципліна
(Створення і
управління власним
бізнесом)
Доцент Шевченко
Валентина Миколаївна,
кандидат наук з
державного управління,
доцент
Вибіркова дисципліна
(Організація
виробництва)
Доцент Валіков
Володимир Павлович,
кандидат економічних
наук, доцент

Доцент Курочкіна Ірина
Геннадіївна, кандидат
економічних наук, доцент
Вибіркова дисципліна
(Міжнародна
інвестиційна діяльність)
Професор Задоя
Анатолій Олександрович,
доктор економічних наук,
професор
Вибіркова дисципліна
(Управління якістю;
Основи раціонального
харчування)
Доцент Орлова Вікторія
Миколаївна, кандидат
технічних наук, доцент

Четвертий курс
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Дисципліна

Кількість годин
(кредитів ЄКТС)
всього аудиторних
Осінній семестр
Банківська система (Контроль та
120 (4)
42
безпека банківської діяльності)
Міжнародна економіка
135 (5)
42
Фінанси підприємств ІІІ (Фінансове
210 (7)
56
планування та прогнозування на
підприємстві) + курсова робота
Страхування
180 (6)
56
Бухгалтерський облік (Сучасні
120 (4)
42
технології)
Менеджмент
135 (4,5)
42
Весняний семестр
Фінансове планування та
120 (4)
33
прогнозування (у фінансових
установах)
Аудит
180 (6)
44
Банківська система ІІ
120 (4)
44
Фінанси, гроші та кредит
120 (4)
33
(Організація безпечної діяльності
фінансових установ)
Облік і звітність в оподаткуванні
180 (6)
44
Виробнича практика
135 (4,5)
Атестаційний екзамен зі
45 (1,5)
спеціальності

Підсумковий
контроль
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
залік
екзамен
залік
залік
залік
залік
екзамен

ВИКЛАДАЧІ
Міжнародна
економіка
Професор Задоя
Анатолій
Олександрович,
доктор економічних
наук, професор
Бухгалтерський
облік (Сучасні
технології)
Доцент Пестовська
Зоя Станіславівна,
кандидат економічних
наук

Бухгалтерський облік
ІІ (Облік в банках)
Доцент Пестовська Зоя
Станіславівна,
кандидат економічних
наук
Банківська система ІІ
Завідувач кафедри
Болгар Тетяна
Миколаївна,
доктор економічних
наук, професор

Фінанси, гроші та
кредит (Організація
безпечної діяльності
фінансових установ)
Завідувач кафедри
Болгар Тетяна
Миколаївна,
доктор економічних
наук, професор
Облік і звітність в
оподаткуванні
Доцент Вареник
Вікторія Миколаївна,
кандидат економічних
наук, доцент
Банківська система
(Контроль та безпека
банківської
діяльності)
Завідувач кафедри
Болгар Тетяна
Миколаївна,
доктор економічних
наук, професор
Страхування
Доцент Пестовська
Зоя Станіславівна,
кандидат економічних
наук

Фінанси підприємств
ІІІ (Фінансове
планування та
прогнозування на
підприємстві)
Доцент Вареник
Вікторія Миколаївна,
кандидат економічних
наук, доцент
Менеджмент
Професор Момот
Володимир Євгенович,
доктор економічних
наук, професор
Фінансове планування
та прогнозування (у
фінансових установах)
Завідувач кафедри
Болгар Тетяна
Миколаївна,
доктор економічних
наук, професор
Аудит
Доцент Пестовська Зоя
Станіславівна,
кандидат економічних
наук

