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ПЕРЕДМОВА 
Освітньо-професійна програма  – система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня вищої 
освіти бакалавр. 

Освітньо-професійна програма «Фінанси» за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» розроблена 
проектною групою Економічного факультету Київського міжнародного 
університету у складі: 

  
1. Момот Олександр Михайлович, доктор економічних наук, доцент, 
доцент кафедри економіки, підприємництва, менеджменту; 
2. Могилевська Ольга Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри економіки, підприємництва, менеджменту; 
3. Голуб Владислав Миколайович,  кандидат економічних наук, доцент 
кафедри економіки, підприємництва, менеджменту; 
 
 
 

 
  



1.Профіль освітньо-професійної програми «Фінанси» 
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
1 – Загальна інформація 

Повна назва  
закладу вищої 
освіти та 
структурного 
підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний 
університет» 
 
Економічний факультет 
 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Ступінь вищої освіти – бакалавр; 
Академічна кваліфікація – фахівець з фінансів  

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Фінанси» 
 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом бакалавра, одиничний ступінь, 240 кредитів 
ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців  

Наявність 
акредитації 

Акредитація спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» у 
2012 році відповідно до рішення ДАК від 25.05.2012 р. 
протокол № 96 (наказ МОН молоді і спорту України  від 
01.06.2012 р. №2117л) 

Цикл/Рівень НРК України – 7 рівень 
 

Передумови Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних 
випробувань: для вступу на перший курс – на основі повної 
загальної середньої освіти; вступу на другий – третій курс 
– на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста та/або раніше здобутого ступеня вищої освіти  

Мова(и) 
викладання 

Українська 

Термін дії освітньої 
програми 

3 роки 10 місяців 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Метою ОПП «Фінанси» є підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та 
вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у фінансовій 
сфері шляхом оволодіння системою професійних компетентностей; надання 
студентам знань щодо побудови фінансово-бюджетної системи та її ролі для 
розвитку економіки держави, умов забезпечення ефективності фінансових 
відносин, особливостей функціонування фінансового ринку, діяльності 
фінансових інституцій, методів формування і використання фінансових ресурсів 
на макро- та мікрорівнях, формування вмінь та практичних навичок в оволодінні 

http://www.kymu.edu.ua/


сучасних інструментаріїв фінансового управління у сферах оподаткування, 
банківської, страхової, фінансово-інвестиційної діяльності підприємств та інших 
суб’єктів господарювання, регулювання фінансових ризиків, оптимізації 
міжбюджетних відносин та підготувати студентів для подальшого 
працевлаштування за обраною спеціальністю. 
         Освітньо-професійна програма «Фінанси» покликана сформувати системне 
розуміння сфери фінансів і спрямована на підготовку фахівців, здатних 
здійснювати управління фінансами як у приватному, так і публічному секторах 
економіки. Вона поєднує теоретичну і практичну підготовку студентів. У 
викладанні застосовуються сучасні підходи до навчання, виконання науково-
пошукових завдань. Досягнення поставленої мети забезпечуються відповідними 
формами і методами навчання та потужними ресурсами університету 
(матеріально-технічними, кадровими, інформаційними, організаційними, 
фінансовими тощо). 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності)) 

07 «Управління та адміністрування» 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна. 
          Освітньо-професійна програма «Фінанси» базується 
на загальновідомих положеннях та результатах сучасних 
наукових досліджень у сфері державних та корпоративних 
фінансів, банківської справи, страхування, інвестиційної 
діяльності, управління фінансовими ризиками, практиці 
застосування сучасних фінансових інструментів та 
орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива 
подальша професійна кар’єра. 

Обґрунтування 
програми 

          Фахова підготовка зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» направлена на 
підготовку висококваліфікованих  фахівців у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування, які мають 
глибоку теоретичну й практичну базу, здатні  вирішувати 
нестандартні завдання,  приймати науково обґрунтовані 
фінансові рішення; генерувати оригінальні й ефективні 
ідеї, креативно мислити та діяти, застосовувати сучасний 
інструментарій прийняття фінансових рішень. 
          За результатами дослідження ринку праці послуги 
випускників освітньо-професійної програми «Фінанси» 
користуються стабільним попитом на ринку праці.  

Особливості 
програми 

         Характерною особливістю ОПП «Фінанси» є її 
міждисциплінарний характер, а саме інтеграція знань з 
економіки, менеджменту, фінансів, банківської справи, 
страхування, інформаційних технологій. Програма 
передбачає надання знань та навичок з економічних 



процесів та закономірностей функціонування та розвитку 
фінансового ринку, діяльності банків як домінуючих 
фінансових посередників; орієнтована на глибоку 
спеціальну професійну підготовку сучасних фахівців у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування, 
ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасних 
змін на фінансовому ринку та у банківській діяльності; 
враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань; 
формує фахівців з новими перспективними засадами 
мислення, здатних застосовувати існуючі методи 
дослідження. 
          В освітньому процесі використовується англійська 
мова як робоча на семінарських заняттях з фахових 
дисциплін, що сприяє використанню іноземної мови як 
інструменту професійної діяльності та професійного 
пізнання. 
Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи, 
механізми функціонування та розвитку фінансових 
систем. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 
складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми, які 
характеризуються комплексністю та певною 
невизначеністю умов, у професійній діяльності в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування й у процесі 
навчання. 
Теоретичний зміст складають поняття, категорії, теорії і 
концепції фінансової науки, які визначають тенденції і 
закономірності функціонування й розвитку фінансів, 
банківської справи та страхування. 
Методи, методики та технології фінансової науки і 
практики. 
Інструменти: сучасні інформаційно-аналітичні системи 
та стандартні, спеціальні й галузеві програмні продукти. 

4 – Працездатність випускників до працевлаштування 
та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

        Працевлаштування на підприємствах будь-якої 
організаційно-правової форми. Фахівці з фінансів 
підготовлені для економічної, організаційно-
управлінської, аналітичної діяльності та діяльності у сфері 
державних фінансів, в установах Національного і 
комерційних банків, на підприємствах і об’єднаннях 
різних галузей господарства України, незалежно від форм 
власності організацій, в страхових компаніях 
інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, 
фінансових службах та фіскальних органах. 
        Фахівець з фінансів здатний виконувати професійну 
роботу, зазначену в Національному класифікаторі України 



ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (затверджений 
наказом Держспоживстандарту України від 28.11.2010 р. 
№ 327), і може займати первинні посади: 
341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 
3411 Брокери (посередники) із заставних та фінансових 
операцій 
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 
3442 Інспектори з контролю за цінами 
3442 Державний податковий інспектор 

Подальше навчання За умови успішного завершення навчання, бакалавр може 
продовжити освіту на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота на основі 
підручників та конспектів, практика, консультації із 
викладачами, підготовка наукових тез, індивідуальних 
науково-дослідницьких завдань, розв’язування 
ситуаційних проблем, тренінгів, кейсів, виконання 
проектів тощо. Студентсько-центроване навчання, 
самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання. 

Оцінювання 
 
 

Усні та письмові екзамени, заліки, усні презентації, тези, 
індивідуальні науково-дослідницькі завдання, поточний 
контроль, атестація у формі: комплексного 
кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 
(мікроекономіка і макроекономіка, фінанси, фінанси 
підприємств, гроші та кредит).  

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 
практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі 
фінансів, банківської справи та страхування, або у процесі 
навчання, що передбачає застосування окремих методів і 
положень фінансової науки та характеризується 
невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу 
вимог здійснення професійної та навчальної діяльності. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК 02 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК 03 Здатність планувати та управляти часом 
ЗК 04 Здатність спілкуватися іноземною мовою 
ЗК 05 Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій 
ЗК 06 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 
ЗК 07 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 08 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 



ЗК 09 Здатність бути критичним і самокритичним 
ЗК 10 Здатність працювати у команді 
ЗК 11 Здатність спілкуватися з представниками інших професій 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності) 

ЗК 12 Здатність працювати автономно 
ЗК 13 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства та необхідність 
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні 

ЗК 14 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку  предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 
СК 01 Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного 
аналізу, оцінювати сучасні економічні явища 

СК 02 Розуміння особливостей функціонування сучасних 
світових та національних фінансових систем та їх 
структури 

СК 03 Здатність до діагностики стану фінансових систем 
(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова 
системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування) 

СК 04 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 
моделі для вирішення фінансових задач 

СК 05 Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 
монетарного, фіскального регулювання та регулювання 
фінансового ринку 

СК 06 Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 
програмне забезпечення для отримання та обробки даних 
у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

СК 07 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність 
СК 08 Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 
СК 09 Здатність здійснювати ефективні комунікації 
СК 10 Здатність визначати, обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні рішення 



СК 11 Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку 

7 – Програмні результати навчання (ПР) 

ПР 01 

Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-
наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між 
процесами та явищами на різних рівнях економічних 
систем 

ПР 02 
Знати і розуміти теоретичні основи та принципи 
фінансової науки, особливості функціонування 
фінансових систем 

ПР 03 Визначати особливості функціонування сучасних світових 
та національних фінансових систем та їх структури 

ПР 04 

Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 
бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 
господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових 
ринків, банківської системи та страхування 

ПР 05 

Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та 
податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 
фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 
система та страхування) 

ПР 06 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи 
та моделі для вирішення фінансових задач 

ПР 07 
Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 
ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування 

ПР 08 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, 
сучасні фінансові технології та програмні продукти 

ПР 09 Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 
інтерпретувати отриману інформацію. 

ПР 10 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 
визначення і методи отримання економічних даних, 
збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 
розраховувати показники, що характеризують стан 
фінансових систем 

ПР 11 
Володіти методичним інструментарієм здійснення 
контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи 
та страхування 

ПР 12 
Використовувати професійну аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до 
фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності 

ПР 13 Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 
дослідження фінансових процесів 

ПР 14 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 
для виявлення ключових характеристик фінансових 
систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів 



ПР 15 Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною 
мовою у професійній діяльності 

ПР 16 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 
результати 

ПР 17 Визначати та планувати можливості особистого 
професійного розвитку 

ПР 18 Демонструвати базові навички креативного та критичного 
мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні 

ПР 19 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань 

ПР 20 Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані фінансові рішення 

ПР 21 Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 
зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави 

ПР 22 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти 
цінності вільного демократичного суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні 

ПР 23 Визначати досягнення і ідентифікувати цінності 
суспільства на основі розуміння місця предметної області 
у загальній системі знань, використовувати різні види та 
форми рухової активності для ведення здорового способу 
життя 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

         Наявність у ПЗВО «Київський міжнародний 
університет» Економічного факультету та кафедри 
економіки, підприємництва, менеджменту відповідальних 
за підготовку здобувачів вищої освіти; робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних працівників, на 
яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів 
вищої освіти за спеціальністю, у складі трьох осіб, що 
мають науковий ступінь та/або вчене звання; наявність у 
керівника проектної групи (гаранта освітньої програми) 
наукового ступеня, а також стажу науково-педагогічної 
та/або наукової роботи не менш як 5 років. 
        Наявність групи забезпечення освітньої діяльності, 
кількість членів якої складається з науково-педагогічних 
або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за 
основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно 
до спеціальності і які не входять (входили) до жодної 
групи забезпечення такого або іншого закладу вищої 
освіти в поточному семестрі; частка тих, хто має науковий 
ступінь та/або вчене звання не менше 50%; частка тих, хто 
має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 
професора не менше 10%. 



       Науково-педагогічні та наукові працівники, які 
здійснюють освітній процес, мають стаж науково-
педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової 
та професійної активності, який засвідчується виконанням 
не менше чотирьох видів та результатів (підпункти 1-18 
пункту 30 Ліцензійних умов). 
       Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними працівниками та наказів про 
прийняття їх на роботу. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення  

       Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів, обладнані 
спеціалізовані кабінети, зокрема, кабінет англійської мови, 
спеціалізований комп’ютерний кабінет, кабінет 
інформатики та інформаційних технологій, кабінет 
фінансів та фінансового аналізу, кабінет вищої 
математики, кабінет економіки, маркетингу та комерційної 
діяльності, кабінет мікро- і макроекономіки, навчальні 
мультимедійні аудиторії, кабінет історії України та 
української культури, кабінет української мови і 
літератури, кабінет безпеки життєдіяльності з основами 
охорони праці та ін. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного використання в навчальних 
аудиторіях не менше 30% аудиторій.  
       Наявність соціально-побутової інфраструктури: 
бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів 
харчування, актового залу, спортивного залу, стадіону 
та/або спортивних майданчиків, медичного пункту. 
Забезпеченість не менше 70 % здобувачів вищої освіти 
гуртожитком. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

       Нормативне забезпечення здійснюється Законом 
України «Про вищу освіту», стандартами вищої освіти 
(державними, галузевими та вузівськими), іншими 
нормативними актами Міністерства освіти і науки України 
та закладу вищої освіти.  
       Освітня діяльність здійснюється за навчальним 
планом та пояснювальної записки до нього. Кожна 
навчальна дисципліна навчального плану забезпечена 
робочою програмою, комплексом навчально-методичного 
забезпечення. Для проведення практичної підготовки 
студентів розроблені програми  практичної підготовки та 
робочі програми практик. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану складає 100%. Для проведення 
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти наявні 
методичні матеріали для проведення підсумкової 
атестації. 



       Інформаційне забезпечення здійснюється 
навчальними книгами (підручниками, навчальними 
посібниками тощо) та електронними ресурсами. Наявність 
вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань 
відповідного або спорідненого профілю у бібліотеці 
закладу освіти, в тому числі в електронному вигляді 
складає не менше 4  найменувань. Забезпечено доступ до 
баз даних періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого профілю. 
       Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 
якому розміщена основна інформація про його діяльність. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Можливості для отримання знань за проектами з 
національної кредитної мобільності. Студенти-учасники 
національної кредитної мобільності  мають можливості 
вивчати певні курси за межами власного університету 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Принципи міжнародної академічної мобільності 
визначаються законодавством України, інших країн та 
міждержавними угодами. Можливість учасників 
освітнього процесу навчатися, стажуватися чи проводити 
наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти за 
межами України; можливість перезарахування отриманих 
кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту 
освітніх програм. 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

 

 
2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  
(за навчальним планом) 

 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсова робота, практика) 

Кількість 
кредитів 

Форма підсумкового 
контролю 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ЗП.01 Історія України  3 іспит 
ЗП.02 Історія української культури 3 іспит 
ЗП.03 Українська мова за проф. спрям. 3  залік 
ЗП.04 Філософія  3 іспит 
ЗП.05 Іноземна мова 10 залік/іспит 
ЗП.06 Іноземна мова для економістів 10 іспит 
ЗП.07 Політологія  3 іспит 
ЗП.08 Безпека життєдіяльності:    

ЗП.08.1 Основи екології та безпека життєдіяльності 3  залік 



ЗП.08.2 Цивільна оборона 3  залік 
ЗП.08.3 Охорона праці  3  залік 
ЗП.09 Політична економія 3,5 іспит 
ЗП.10 Мікроекономіка і макроекономіка 5  залік 
ЗП.11 Історія економіки та економічної думки 5  залік 
ЗП.12 Вища математика  4 іспит 
ЗП.13 Теорія ймовірностей і математична статистика  3,5  залік 
ЗП.14 Економіко-математичне моделювання 3,5 іспит 
ЗП.15 Економічна інформатика 4 іспит 
ЗП.16 Статистика  5 іспит 
ЗП.17 Право  5 іспит 

 Разом за циклом загальної підготовки 82,5  
     ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПП.01 Економіка підприємства  8 залік/іспит 
ПП.02 Менеджмент і маркетинг  5 іспит 
ПП.03 Гроші та кредит  5 іспит 
ПП.04 Фінанси  8 залік/іспит 
ПП.05 Фінанси підприємств 7 залік/іспит 
ПП.06 Бухгалтерський облік і аудит 4 іспит 
ПП.07 Бюджетна система 3  залік 
ПП.08 Світова економіка 4,5 іспит 
ПП.09 Національна економіка  3,5 іспит 
ПП.10 Податкова система  4 іспит 
ПП.11 Банківська система  4 залік 
ПП.12 Страхування 3,5 іспит 
ПП.13 Фінансовий аналіз  4 іспит 
ПП.14 Курсова робота (Фінанси) 3 захист 
ПП.15 Навчально-ознайомча практика  6 залік 
ПП.16 Навчальна практика  8 залік 
ПП.17 Виробнича практика 16 залік 
ПП.18 Підсумкова атестація 1 комплексний 

кваліфікаційний екзамен 
Усього за циклом дисциплін професійної і практичної  
підготовки 97,5  

ІІІ  Вибіркові навчальні дисципліни 
Блок 1  
ВНД.01 Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 10 залік/іспит 
ВНД.02 Фінансова статистика 3,5  залік 
ВНД.03 Фінансовий ринок 4 іспит 
ВНД.04 Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва 3,5 залік 
ВНД.05 Регіональна економіка 3,5 залік 
ВНД.06 Фінанси зарубіжних корпорацій 3,5 залік 
ВНД.07 Підприємництво і малий бізнес  4 іспит 
ВНД.08 Конфліктологія 4 залік 
ВНД.09 Фінансова безпека суб’єктів підприємництва 5 іспит 
ВНД.10 Інформаційні системи і технології у фінансах 3,5 залік 
ВНД.11 Обґрунтування господарських рішень та 

оцінювання ризиків 4 іспит 

ВНД.12 Внутрішній аудит у фінансових установах 4  іспит 



ВНД.13 Фінансове право 3,5  залік 
ВНД.14 Бізнес-планування 4  залік 

Усього за блоком 1  60  
Блок 2  
ВНД.01 Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 10 залік/іспит 
ВНД.02 Вступ до методології наукових досліджень 3,5  залік 
ВНД.03 Фінансово-економічні аспекти банківської 

справи 4 іспит 

ВНД.04 Банківські  операції 3,5 залік 
ВНД.05 Банківський менеджмент 3,5 залік 
ВНД.06 Інформаційні системи і технології у банківській 

сфері 3,5 залік 

ВНД.07 Фінансове моделювання 4 іспит 
ВНД.08 Інвестування 4 залік 
ВНД.09 Казначейська справа 5 іспит 
ВНД.10 Фінансовий облік у банках 3,5 залік 
ВНД.11 Управління фінансовими ризиками 4 іспит 
ВНД.12 Застосування методів системної динаміки у 

фінансах 4  іспит 

ВНД.13 Валютне регулювання та контроль 3,5 залік 
ВНД.14 Фінансова аналітика банківського ринку 4 залік 

Усього за блоком 2 60  
Загальний обсяг компонентів освітньо-професійної 
програми 240  

 
2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми  

 
Шифр за 

ОПП Назва дисципліни Кількість 
годин 

Кількість 
кредитів 

ECTS 
Семестр Структурно-логічна 

послідовність 

І. Цикл загальної підготовки 

ЗП.01 Історія України  90 3 іспит Викладається в циклі 
ЗП як базова   

ЗП.02 Історія української культури 90 3 іспит Викладається в циклі 
ЗП як базова   

ЗП.03 Українська мова за проф. 
спрям. 90 3 залік 

Викладається  після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.01, ЗП.02. 

ЗП.04 Філософія  90 3 іспит 
Викладається  після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.01, ЗП.02. 

ЗП.05 Іноземна мова 300 10 залік/іспит Викладається  в циклі 
ЗП 

ЗП.06 Іноземна мова для 
економістів 300 10 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.05. 

ЗП.07 Політологія  90 3 іспит 
Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.01, ЗП.02, ЗП.04. 



ЗП.08 Безпека життєдіяльності:      

ЗП.08.1 Основи екології та безпека 
життєдіяльності 90 3 залік Викладається  в циклі 

ЗП 

ЗП.08.2 Цивільна оборона 90 3  залік 
Викладається після 
вивчення 
дисципліни:  ЗП.08.1 

ЗП.08.3  Охорона праці  90 3  залік 
Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.08.1, ЗП.08.2 

ЗП.09 Політична економія 105 3,5 іспит Викладається  в циклі 
ЗП 

ЗП.10 Мікроекономіка і 
макроекономіка 150 5  залік Викладається  в циклі 

ЗП 

ЗП.11 Історія економіки та 
економічної думки 150 5  залік Викладається  в циклі 

ЗП 

ЗП.12 Вища математика  120 4  іспит Викладається  в циклі 
ЗП 

ЗП.13 Теорія ймовірностей і 
математична статистика  105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.12 

ЗП.14 Економіко-математичне 
моделювання 105 3,5  іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.09, ЗП.10, ЗП.11, 
ЗП.12  

ЗП.15 Економічна інформатика 120 4 іспит 
Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.12, ЗП.13, ЗП.14 

ЗП.16 Статистика  150 5 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.12, ЗП.13, ЗП.14, 
ЗП.15 

ЗП.17 Право  150 5 іспит Викладається  в циклі 
ЗП 

Разом за циклом загальної підготовки 82,5   

ІІ. Цикл професійної та практичної підготовки  

ПП.01 Економіка підприємства  240 8 залік/іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.09, ЗП.10, ЗП.14, 
ЗП.16, ЗП.17 

ПП.02 Менеджмент і маркетинг  150 5 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.04, ЗП.10, ЗП.11, 
ЗП.17 

ПП.03 Гроші та кредит  150 5 іспит 
Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.09, ПП.01,ПП.04 

ПП.04 Фінанси  240 8 залік/іспит 
Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.16, ЗП.17, ПП.08 



ПП.05 Фінанси підприємств 210 7 залік/іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.10, ЗП.14, ЗП.16, 
ЗП.17, ПП.01, ПП.02, 
ПП.04 

ПП.06 Бухгалтерський облік і 
аудит 120 4 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.15, ЗП.16, ПП.01, 
ПП.05 

ПП.07 Бюджетна система 90 3 залік 
Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.15, ЗП.16, ПП.04 

ПП.08 Світова економіка 135 4,5 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.07, ЗП.09, ЗП.11, 
ПП.09 

ПП.09 Національна економіка  105 3,5 іспит 
Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.09, ЗП.10, ЗП.11 

ПП.10 Податкова система  120 4 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.10, ЗП.13, ЗП.15, 
ЗП.16, ПП.01, ПП.05 

ПП.11 Банківська система 120 4 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.15, ЗП.16, ПП.03, 
ПП.04, ПП.10 

ПП.12 Страхування 105 3,5 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.13, ЗП.15, ЗП.16, 
ПП.01, ПП.03, ПП.04, 
ПП.10, ПП.11 

ПП.13 Фінансовий  аналіз 120 4 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.14, ЗП.16, ПП.01, 
ПП.03, ПП.04, ПП.05, 
ПП.10 

ПП.14 Курсова робота (Фінанси) 90 3 захист 

Здійснюється після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.14, ЗП.16, ПП.01, 
ПП.02, ПП.03, ПП.04, 
ПП.06, ПП.10, ПП.13 

ПП.15 

Навчально-ознайомча 
практика  

180 6  залік 

Здійснюється після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.15, ЗП.16,  ПП.02, 
ПП.03, ПП.04, ПП.10, 
ПП.11, ПП.12, ПП.13 

ПП.16 

 

Навчальна практика  240 8   залік 

Здійснюється після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.15, ЗП.16, ПП.01, 
ПП.02, ПП.03, ПП.04, 
ПП.05, ПП.06, ПП.10, 
ПП.12, ПП.13 



ПП.17 

Виробнича практика  

480 16 залік 

Здійснюється після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.15, ЗП.16, ПП.01, 
ПП.02, ПП.03, ПП.04, 
ПП.05, ПП.06, ПП.10, 
ПП.12, ПП.13 

ПП.18 Підсумкова атестація 
30 1 

комплексний 
кваліфікаційн

ий екзамен 

Здійснюється після 
вивчення дисциплін 
циклів: ЗП, ПП, ВНД 

Разом за циклом професійної та практичної 
підготовки  97,5   

ІІ.1 Вибіркові навчальні дисципліни 
Блок 1  

ВНД.01 Іноземна мова 
(за проф. спрямуванням) 

300 10 залік/іспит 
Викладається після 
вивчення дисциплін:  
ЗП.05, ЗП.06 

ВНД.02 

Фінансова статистика 105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.13, ЗП.16, ПП.01, 
ПП.03, ПП.04, ПП.05 

ВНД.03 

Фінансовий ринок 120 4 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.16, ПП.01, ПП.03, 
ПП.04, ПП.05, ПП.11, 
ПП.12, ВНД.02-1  

ВНД.04 

Фінансова діяльність 
суб'єктів підприємництва 

105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.16, ПП.01, ПП.03, 
ПП.04, ПП.05, ПП.06, 
ПП.10, ПП.12, ПП.13, 
ВНД.02-1 

ВНД.05 

Регіональна економіка 105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.10, ЗП.16, ЗП.17, 
ПП.09, ПП.10, 
ВНД.03-1, ВНД.04-1 

ВНД.06 

Фінанси зарубіжних 
корпорацій 

105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ПП.03, ПП.04, ПП.08, 
ПП.10, ПП.12, 
ВНД.02-1, ВНД.03-1, 
ВНД.04-1 

ВНД.07 
Підприємництво і малий 
бізнес  

120 4 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.16, ПП.01, ПП.02, 
ПП.04, ПП.05, ПП.06, 
ПП.10, ПП.12 

ВНД.08 
Конфліктологія 120 4 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.04, ЗП.07, ПП.02  

ВНД.09 Фінансова безпека 
суб’єктів підприємництва 

150 5 іспит 
Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.10, ЗП.16, ЗП.17,  



ПП.02, ПП.05, ПП.10, 
ПП.12, ПП.13, 
ВНД.11-1, ВНД.12-1 

ВНД.10 

Інформаційні системи і 
технології у фінансах 

105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.15, ЗП.16, ПП.01, 
ПП.02,  ПП.03, 
ПП.04, ПП.05, ПП.13, 
ВНД.02-1, ВНД.09-1 

ВНД.11 Обґрунтування 
господарських рішень та 
оцінювання ризиків 

120 4  іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.09, ЗП.10, ЗП.11, 
ПП.01, ПП.08, ПП.09 

ВНД.12 

Внутрішній аудит у 
фінансових установах 

120 4  іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.10, ЗП.16, ПП.01, 
ПП.05, ПП.06, ПП.10, 
ПП.13, ВНД.10-1  

ВНД.13 

Фінансове право 105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.17, ПП.04, ПП.05, 
ПП.10, ВНД.03-1, 
ВНД.09-1 

ВНД.14 

Бізнес-планування 120 4 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.16, ПП.01, ПП.02, 
ПП.05, ПП.10, ПП.13 
ВНД.02.-1, ВНД.10-1, 
ВНД.11-1, ВНД.12-1 

Разом за блоком 1:  60   

Блок 2  

ВНД.01 
Іноземна мова  
(за проф. спрямуванням) 

300 10 залік/іспит 
Викладається після 
вивчення дисциплін:  
ЗП.05, ЗП.06 

ВНД.02 
Вступ до методології 
наукових досліджень 

105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.04, ЗП.07, ЗП.09, 
ЗП.11, ПП.04, ПП.08, 
ПП.09, ВНД.03-1 

ВНД.03 

Фінансово-економічні 
аспекти банківської справи 

120 4 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.14, ЗП.15, ЗП.16,  
ПП.02, ПП.04, ПП.06,  
ПП.10, ПП.11, ПП.13,  
ВНД.12-1, ВНД.13-1 

ВНД.04 

Банківські операції 105 3,5  залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.10, ПП.03, ПП.05, 
ПП.11, ВНД.10-1, 
ВНД.03-2 

ВНД.05 
Банківський менеджмент 105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 



ЗП.04, ПП.02, ПП.11, 
ВНД.03-1, ВНД.04-2 

ВНД.06 
Інформаційні системи і 
технології у банківській 
сфері 

105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.15, ЗП.16, ПП.01, 
ПП.02,  ПП.03, 
ПП.04, ПП.05, ПП.13, 
ВНД.02-1, ВНД.09-1 

ВНД.07 

Фінансове моделювання 120 4 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.13, ЗП.14, ПП.04, 
ПП.05, ПП.13, 
ВНД.02-1, ВНД.03-2, 
ВНД.06-2 

ВНД.08 

Інвестування 120 4 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.13, ЗП.16, ПП.05, 
ПП.07, ПП.13, 
ВНД.02-1, ВНД.04-1, 
ВНД.11-1, ВНД.06-2 

ВНД.09 

Казначейська справа 150 5 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.16, ПП.04, ПП.07, 
ПП.09, ПП.10, ПП.11, 
ВНД.02-1, ВНД.03-1, 
ВНД.11-1 

ВНД.10 

Фінансовий облік у банках 105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.16, ПП.01, ПП.03, 
ПП.04, ПП.05, ПП.06, 
ПП.10, ВНД.11-1, 
ВНД.06-2 

ВНД.11 

Управління фінансовими 
ризиками 

120 4 іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ПП.01, ПП.02, ПП.05, 
ПП.13, ВНД.09-1, 
ВНД.11-1, ВНД.12-1, 
ВНД.06-2  

ВНД.12 

Застосування методів 
системної динаміки у 
фінансах 

120 4  іспит 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ЗП.13, ЗП.14, ЗП.15, 
ПП.04, ПП.13, 
ВНД.02-1, ВНД.09-1, 
ВНД.10-1 

ВНД.13 

Валютне регулювання та 
контроль 

105 3,5 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ПП.01, ПП.02, ПП.05, 
ПП.06, ПП.08, ПП.13,  
ВНД.04-1, ВНД.09-1 

ВНД.14 
Фінансова аналітика 
банківського ринку 

120 4 залік 

Викладається після 
вивчення дисциплін: 
ПП.04, ПП.10, ПП.11, 
ВНД.03-2, ВНД.10-2 



Разом за блоком 2:  60  
 

Разом за планом 7200 240   
 
Програма має внутрішню цілісність і гарантує уникнення дублювання 

навчальних дисциплін та їх елементів. Передбачена можливість обирати 
студентом вибіркові дисципліни для здобуття додаткових компетентностей 
задля здатності випускниками працювати у фінансово-кредитній системі з 
обслуговування юридичних та фізичних осіб у сфері грошового ринку, у 
пенсійних фондах, страхових компаніях, кредитних спілках, розрахункових 
центрах, управліннях інкасації, комерційних банках, брокерських конторах,  
фінансових службах, фіскальних органах та ін. 

 
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Атестація випускника освітньо-професійної програми «Фінанси» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 
07 «Управління та адміністрування» проводиться у формі комплексного 
кваліфікаційного екзамену та завершується видачею документа встановленого 
зразка про присудження ступеня вищої освіти бакалавр із присвоєнням 
кваліфікації: фахівець з фінансів.  

Комплексний кваліфікаційний екзамен є засобом об’єктивного контролю 
якості вищої освіти фахової підготовки студентів.  
 Теоретична та практична частина програми комплексного 
кваліфікаційного екзамену містить змістові модулі обов’язкових навчальних 
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки ОПП «Фінанси» 
(мікроекономіка і макроекономіка, фінанси, фінанси підприємств, гроші та 
кредит). 

 

4. Перспективні напрями розвитку освітньо-професійної програми 
 
Вивчення економічної структури сучасного суспільства в нашій країні 

неможливе без аналізу  фінансової системи, яка являє собою сукупність 
фінансових відносин та інститутів, що їх регулюють. Через фінансовий механізм 
держава створює і використовує фонди грошових засобів, необхідних для 
виконання її численних функцій у політичній, економічній та соціальній сферах.  

У сучасних умовах державотворення відбувається реформування як 
системи освіти, так і поглиблене реформування  теоретичних і практичних 
компетентностей щодо розвитку фінансових відносин на макро-, мезо- та 
мікроекономічному рівнях. Значну роль у структурі ринкових відносин 
відіграють фінанси як важливий інструмент формування ВВП і реалізації 
державної фінансової політики. Держава використовує фінансову систему як 
інструмент реалізації своїх соціально-економічних функцій, адже вона 
відображає складну систему перерозподільних відносин у суспільстві, 
охоплюючи всі сфери та ланки економіки. Потреба часу зумовлює необхідність 



у розвитку високого професіоналізму працівників фінансової сфери, а фінансова 
система потребує професійно вмотивованих фахівців. 

Професійно-ціннісні мотиви повинні відображати прагнення студента 
отримати професійну підготовку для участі у продуктивній сфері 
життєдіяльності. Для роботи у фінансовій сфері економіки необхідно знати не 
тільки національну систему фінансів, але й світову фінансову систему. Це 
пояснюється тим, що до реформування (оновлення) економічних процесів 
звернена увага, без перебільшення, всього суспільства, тому потреба часу 
зумовлює необхідність у розвитку високого професіоналізму фахівців з фінансів, 
здатних працювати в нових реформованих умовах. 

Перспективні пріоритетні напрями реалізації освітньо-професійної 
програми «Фінанси»  враховують динаміку змін ринку освітніх послуг, потреб 
абітурієнтів, ринку праці. ОПП передбачає постійний моніторинг з метою 
введення оновлених освітніх компонентів професійної підготовки, що 
розвивають ключові компетентності, інтелектуальні та академічні навички 
майбутніх фахівців з фінансів, відображають вимоги суспільства та ринку праці. 

Удосконалення освітньо-професійної програми «Фінанси» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»    
здійснюється  шляхом  проведення моніторингу та введення нових модулів до 
навчальних дисциплін, або вибіркових дисциплін відповідно до 
компетентностей, яких потребує сучасний фахівець у галузі фінансів. 
 

5. Участь роботодавців та/або професійних асоціацій до розробки  
                                     освітньо-професійної програми 
 

Запровадження у діяльність ЗВО механізмів інституційного розвитку 
вимагає залучення зовнішніх стейкхолдерів до участі у формуванні ОПП. 
Враховуючи, що сьогодні Закон України «Про вищу освіту» надає можливість 
роботодавцям та фаховій спільноті більш дієво взаємодіяти зі сферою освіти, 
приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» залучає 
провідних стейкхолдерів на стадії визначення мети програми та результатів 
навчання, а також задля подальшого вдосконалення змістовно-технологічного 
наповнення програми. 

Існує практика залучення сумісників, у т. ч. професіоналів-практиків, з 
метою ефективного функціонування освітньої програми.  

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» 
сприяє інтенсивному ознайомленню випускників із аспектами майбутньої 
діяльності, формуванню осмисленого ставлення до навчальних дисциплін, які 
вивчаються, до основ фахової діяльності, формуванню поваги до професії 
шляхом укладання угод із організаціями, установами на проходження 
студентами навчально-ознайомчої, навчальної та виробничої практик. Окрім 
того роботодавці долучаються до організації та проведення освітнього процесу, 
зокрема: читають лекції, проводять практичні заняття, майстер-класи із 
здобувачами освіти з метою їх подальшого працевлаштування. 

Головними завданнями співпраці роботодавців та освітян є: 
– сприяння працевлаштуванню студентів та випускників; 



– проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці 
фахівців, підготовку яких здійснює економічний факультет та кафедра 
економіки, підприємництва, менеджменту; 

– налагодження партнерства з підприємствами усіх форм власності, які 
можуть бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників; 

– інформування студентів і випускників про вакантні місця на 
підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій 
підготовці; 

– здійснення моніторингу працевлаштування випускників; 
– організація ярмарок вакансій та презентацій підприємств, організацій, 

установ. 
До обговорення нової редакції освітньо-професійної програми були 

залучені представники роботодавців, які, враховуючи аналіз компетентностей  
сучасного фахівця у сфері фінансів, потреби організацій як потенційного 
роботодавця, запропонували введення нових модулів до навчальних дисциплін, 
що сприятиме оволодінню затребуваними ринком праці професійними 
навичками з фінансового менеджменту, державного регулювання діяльності в 
сфері фінансів, правового забезпечення фінансової діяльності на державному та 
корпоративному рівні. 

  
 
Гарант освітньо-професійної програми   
доктор економічних наук, доцент                                          Момот О.М.                                           
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