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Кафедра фінансів 

Ласкаво просимо!



Починаємо з персональних 

фінансів
Персональні фінанси – це ваш власний капітал, яким ви розпоряджаєтесь самостійно. Всі гроші, 
що ви отримуєте та витрачаєте. Вони включають ваші доходи та заощадження, наприклад, на 
депозитах у банку, інвестиції у цінні папери або фонди.

Практично щодня ми витрачаємо гроші на ведення домашнього господарства, комунальні платежі, 
оплату послуг та покупки. Також сюди входять ваші борги за кредитами, або просто позичені у 
друзів гроші. Персональні фінанси включають усі доступні для вас кошти й уміння ними керувати.



Поєднання фінансових дисциплін 
із поглибленим вивченням 

управлінського обліку: підготовка 
керівників вищої ланки

Управлінський облік – це процес збору, накопичення та аналізу даних, інтерпретація та
представлення фінансової і виробничої інформації, яка буде основою для прийняття
керівництвом оперативних та стратегічних рішень



Сертифікат, що підтверджує гармонізацію 
освітньої програми «Фінанси, банківська справа 
та страхування» ОС бакалавр та магістр із СІМА 



Основні підприємства та організації, де 
студенти проходять практику:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Драгон Капітал»

АТ «Державний ощадний банк України»

ПП «АЛТІР-АВТ»

ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ»

ТОВ «Альба Профіль Україна»

ТОВ «ВАЛБО-ТЕКС»

Торгово-промислова палата України

ТОВ «A1 Security International LLC»

ТОВ «Пріор» та ін.



Можливості для абітурієнтів з 
інвалідністю – проект «Вір у себе»

• Безоплатне навчання для студентів  - освітні послуги оплачує 
Фонд соціального захисту інвалідів

• Можливості для всіх рівнів та форм навчання: магістратура та 
бакалаврат, денна й заочна форми навчання

• Актуально для абітурієнтів з  усіх областей України

• Кураторська підтримка кафедри від подання документів у 
приймальну комісію до завершення навчання

• Комплексна оперативна допомога у підготовці документів у 
процесі співпраці студента з Фондом



Успішно працюємо

5 років 500+ консультацій

Надано абітурієнтам з інвалідністю

Навчаються за кошти Фонду зараз!

80+ студентів з інвалідністю

Вже успішно завершили навчання

60+ випускників

Проект «Вір у себе» у цифрах



«Навчання в АПСВТ повністю змінило
моє життя, світогляд. … Завдяки
отриманому диплому й новим
знанням я здобула роботу мрії, стала 
бухгалтером в найпрестижнішій
європейській компанії, паралельно
пробую сили як приватний
підприємець…»

Кириллова

Ірина
Харченко 

Василь

«Навчання в АПСВТ … вважаю 
подарунком долі. .. отримав 
необхідні для розвитку громадської 
діяльності та професійного росту 
знання. Найкращі викладачі 
забезпечили оволодіння новітніми 
ексклюзивними знаннями в області 
фінансів та банківської справи і 
страхування.» 

«Професіоналізм викладачів у 
академії відчула одразу…. При 
цьому мені сподобалася увага
кафедри фінансів до кожного 
студента.   Бажаю кафедрі
процвітання,  щоб більше молоді
могли отримати якісну фінансову
освіту та гідно реалізовуватися в 
житті.»

Євлогієва

Світлана

«Проект "Вір у себе" допоміг 
реалізувати мою мрію: стати 
фінансистом. Хочу відмітити високий 
професіоналізм всіх викладачів 
кафедри і Академії, які допомагали 
мені в навчанні. Раджу всім вступати 
на навчання за спеціальністю фінанси: 
тут є і знання, і досвід, і перевірена 
життям практика їх реалізації.» 

Штиря 

Богдан

Відгуки наших випускників




