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ПОРІВНЯННЯ ОЧІКУВАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
І СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

ІЗ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ
Анотація. З огляду на те, що заклади освіти повинні враховувати очікування стейк
холдерів щодо підготовки фахівців, у статті висвітлено думку здобувачів вищої освіти 
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Полтавського державного 
аграрного університету й потенційних роботодавців щодо підготовки фахівців та за
доволеності формуванням фахових компетенцій. Метою дослідження є порівняння 
очікувань здобувачів вищої освіти й роботодавців стосовно результатів навчання, за
гальних і фахових компетенцій випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа 
та страхування». Методами дослідження є: опитування (для узагальнення та аналізу 
вихідних даних), абстрактнологічний, порівняльного аналізу, діалектичний, аналізу й 
синтезу (для теоретичних узагальнень щодо визначення проблем і шляхів їх подолан
ня, формування висновків), табличний та графічний (при представленні результатів 
дослідження). Встановлено, що як студенти, так і роботодавці вважають необхідни
ми для здобувачів вищої освіти в галузі фінансів знання законодавства, податкової сис
теми, обов’язкових видів страхування; розуміння функціонування банківської системи, 
уміння складати фінансову звітність та проводити фінансовий аналіз. Окрім того, на 
думку представників обох груп, випускники повинні вміти працювати із сучасними фі
нансовими й обліковими комп’ютерними програмами, з базами даних. Знання англійської 
мови студенти вважають обов’язковою, а роботодавці – бажаною компетентністю. 
Обов’язковими для випускників є soft skills, зокрема вміння працювати в команді, спілку
ватися з клієнтами, інші комунікативні та соціальні навички.
Ключові слова: очікування випускників університетів, вища освіта, вимоги робото
давців, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».
JEL classification: A23, E23, D84.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-5-66-79.
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Варто зазначити, що спеціальність 
«Фінанси, банківська справа та стра-
хування» останніми роками є однією 
з найпривабливіших для українських 
абітурієнтів. За даними вступних 
кампаній до закладів вищої освіти 
2019–2021 рр., вона входила до топ-
20 спеціальностей. У 2020 р. ця спеці-
альність посіла восьме місце в загаль-
ному рейтингу за кількістю поданих 
заяв (загалом майже 47 тис.) [1].

Обміркований вибір спеціальнос-
ті відбувається з урахуванням профе-
сійних прагнень молодої людини та 
можливостей її подальшого працев-
лаштування за фахом. Вступники й 
студенти очікують, що знань і вмінь, 
здобутих під час навчання, буде до-
статньо для отримання роботи за 
спеціальністю та початку кар’єри. 
При цьому потенційні роботодавці 
висувають до кандидатів на вакансії 
певні вимоги й очікують, що диплом 
про освіту фінансиста гарантує на-
явність компетентностей, достатніх 
для виконання посадових обов’язків. 
Отже, як студенти, так і роботодавці 
залежать від рівня підготовки фахів-
ців та виступають у ролі стейкхол-
дерів, тобто осіб, зацікавлених у ре-
зультатах навчання.

Дослідженню ринку освітніх по-
слуг присвячено багато наукових 
праць як зарубіжних, так і вітчизня-
них учених. Серед останніх публі-
кацій, присвячених проблематиці 
формування в студентів різних спе-
ціальностей необхідних навичок, – 
праці К. Альшаре, М. Ф. Севайлем [2], 
А. Де Мауро, М. Греко, М. Грімальді, 
П. Рітала [3], А. Гарофало, Р. Кастел-
лано, Г. Пунц [4], М. Пухоль-Ховер, 
Л. С. Дуке та М.-К. Рієра-Прунера [5], 
Ц. Марта-Лазо, П. Г. Алдеа, Е. Г. Цурі-
ель [6]. Зарубіжні науковці приділя-

ють велику увагу розвитку так зва-
них м’яких навичок (soft skills), зо-
крема Ч. Сарін [7], А. Суйова, Х. Сієрна, 
Л. Сіманова, П. Гейдош, Й. Штефкова 
[8]. Дослідники М. Тиранська, М. Коп-
чинський, М. Вальчак, Б. Зембіцький 
вказують на розрив між вищою біз-
нес-освітою та бізнес-очікуваннями 
[9]. Подібної думки дотримуються 
Е. Уркіа-Гранде, Р. Перес Естебанес, 
які пропонують шляхи подолання 
розриву між вищою освітою й діло-
вим світом [10]. 

Пошуком шляхів підвищення кон-
курентоспроможності робочої сили 
на ринку праці займаються й україн-
ські науковці. Так, Н. Кобідзе, Н. Яки-
мова [11; 12]. В. Корнещук [13], І. Нечі-
тайло, О. Борюшкіна, П. Назаркін [14], 
Г. В. Піскурська [15] наголошують на 
необхідності тісної взаємодії між за-
кладами освіти та стейкхолдерами. 
С. Король, Ю. Якущенко [16], Л. Кухор-
ська [17], О. Поліщук, А. Овсянкін [18] 
вивчають питання, що стосуються ви-
мог до освітніх послуг, які надаються 
закладами вищої освіти.

Водночас досліджень, присвяче-
них порівнянню очікувань студентів 
і роботодавців щодо компетентно-
стей, набутих випускниками спеці-
альності «Фінанси, банківська справа 
та страхування», не достатньо.

Метою пропонованої статті є по-
рівняльний аналіз очікувань здобу-
вачів вищої освіти та роботодавців 
щодо результатів навчання, загаль-
них і фахових компетенцій випускни-
ків спеціальності «Фінанси, банків-
ська справа та страхування».

Основними завданнями дослі-
дження є:

 – вивчити думку здобувачів ви-
щої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, банківська 
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справа та страхування» Полтавського 
державного аграрного університету 
(ПДАУ) стосовно їхніх професійних на-
мірів та задоволеності формуванням 
фахових компетенцій;

 – дослідити думку стейкхолдерів 
щодо необхідності підготовки фахів-
ців і реалізації освітньо-професійної 
програми (ОПП) «Фінанси, банківська 
справа та страхування» в Полтавській 
області;

 – порівняти очікування здобувачів 
вищої освіти й стейкхолдерів стосовно 
підготовки фахівців із фінансів, бан-
ківської справи та страхування.

З метою вивчення думки здобува-
чів вищої освіти щодо змісту підго-
товки бакалаврів і магістрів спеціаль-
ності «Фінанси, банківська справа та 
страхування» в ПДАУ у 2021 р. було 
проведено опитування студентів ден-
ної форми навчання зазначеної спеці-
альності. Досягнення мети передба-
чало отримання даних про професій-
ні наміри здобувачів вищої освіти та 
оцінку їх узгодженості з освітньо-про-
фесійними програмами й державни-
ми стандартами вищої освіти спеці-
альності «Фінанси, банківська справа 
та страхування» [19; 20].

Оскільки саме ОПП є основним 
документом, що формує освітню 
траєкторію, вивчався ступінь задово-
леності здобувачів освітніми компо-
нентами (навчальними предметами, 
практиками тощо) та їхні побажання 
щодо вибіркового блоку навчальних 
дисциплін.

Як метод отримання фактичного 
матеріалу застосовувалось онлайн-о-
питування за анкетою напівстандар-
тизованої форми, що містить закри-
ті запитання, за кожним із котрих, 
окрім запропонованих, можна було 
дати власний варіант відповіді. Анке-

ти розповсюджувалися шляхом роз-
силки електронних листів у вигляді 
форми Google Form.

Для обговорення ОПП «Бака-
лавр» були запрошені здобувачі ви-
щої освіти 2–4-го курсів, ОПП «Ма-
гістр» – здобувачі вищої освіти 2-го 
курсу скороченого терміну навчання 
освітнього ступеня бакалавр та 1-го 
курсу освітнього ступеня магістр. 
Добровільна участь в опитуванні 
зумовила його вибірковий харак-
тер: усього були отримані відповіді 
від 79 осіб. Враховуючи контингент 
студентів, що навчаються на курсах, 
обраних для анкетування, частка за-
лучення здобувачів вищої освіти до 
обговорення становить: за ОПП «Ба-
калавр» – 53,9 %, за ОПП «Магістр» – 
42,2 %, загалом – 47,6 %. З ураху-
ванням чисельності вибіркової су-
купності з імовірністю р = 0,954 по-
милка вибірки становить 11–12 %. 
Отже, є підстави стверджувати, що 
результати проведеного досліджен-
ня досить об’єктивно відображають 
загальну думку студентів, які навча-
ються на спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування» 
в ПДАУ.

При узагальненні відповідей на 
окремі запитання й проведеного ана-
лізу були отримані такі результати.

Близько 10 % опитаних після за-
кінчення навчання мріють працюва-
ти за кордоном, проте більшість рес-
пондентів пов’язує свої професійні 
плани з Україною (рис. 1).

Найбільше студенти хочуть пра-
цювати у вітчизняних банківських 
або фінансових компаніях. При цьо-
му в банках бажає працювати майже 
половина студентів старших курсів 
і магістрів та 43 % студентів молод-
ших курсів. На другому місці серед 
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професійних намірів – власний біз-
нес, який хотіли б мати близько 20 % 
опитаних. Третя позиція серед бажа-
них місць роботи відрізняється: на 
молодших курсах це страхові компа-
нії, а на старших – фінансові посади 
на підприємствах. В анкеті не наво-
дились окремі варіанти відповідей 
щодо різних галузей підприємств, 
де хочуть працювати студенти, але 
жоден респондент не зазначив, що 
прагне працювати саме на сільсько-
господарському підприємстві.

Таку саму тенденцію можна поба-
чити й у відповідях на запитання «Чи 
повинна підготовка фахівця в аграр-
ному університеті мати акцент на 
специфіку фінансової роботи в сіль-
ському господарстві?» (рис. 2).

Переважна більшість респонден-
тів (на молодших курсах – 85,4 %, на 
старших – 65,8 %) не хочуть здобу-
вати галузеві знання, прагнуть бути 
«універсальними» фахівцями. Лише 
кожний 10-й студент згоден вивчати 
предмети, що розкривають галузе-

Рис. 1. Відповіді на запитання анкети «Де після закінчення навчання  
Ви найбільше хотіли б працювати?», %

Побудовано авторами.

43,2

5,58,1
8,1

21,6

13,5

47,4

2,65,2

13,2

21,1

10,5 у банківській або фінансовій
компанії в Україні
у державній установі/організації

у страховій компанії

фінансистом на підприємстві

мати власний бізнес

працювати за кордоном 

ОПП «Бакалавр» ОПП «Магістр»

Рис. 2. Відповіді на запитання анкети «Чи повинна, на Вашу думку, підготовка 
фахівця зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»  

в аграрному університеті мати галузеву специфіку?», %
Побудовано авторами.

ОПП «Бакалавр» ОПП «Магістр»

4,9
9,7

85,4

10,5

23,7

65,8

повинна включати предмети, 
які розкривають специфіку
фінансової роботи в аграрній сфері

 

 

повинна розкривати специфіку
фінансової роботи в аграрній
сфері не в окремих предметах, 
а в окремих темах або прикладах
загальнофінансових дисциплін

 

не повинна прив'язуватись 
до аграрної специфіки, 
бути універсальною для 
будь-якої галузі
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ві особливості роботи фінансиста в 
аграрній сфері.

Стримано-обережно оцінили ОПП 
17,5 % респондентів із молодших 
курсів і 26,3 % зі старших, які дотри-
муються думки, що назви предметів 
не завжди відображають зміст мате-
ріалів, котрі викладаються. Близь-
ко чверті опитаних зазначили, що 
предмети ОПП не враховують їхні 
особисті прагнення щодо майбутньої 
професійної діяльності. Утім, оскіль-
ки професійні плани студентів дуже 
різняться, розробити ОПП, яка задо-
вольняє всі потреби, можна лише за 
умови створення щонайменше чоти-
рьох блоків вибіркових дисциплін.

У відповідях на запитання, які 
стосувались оцінки освітньо-профе-
сійних програм, простежувалися пе-
реважно позитивні відгуки. Так, на 
запитання «Наскільки опанування 
запропонованих в ОПП предметів на-
близить Вас до Ваших професійних 
планів?» більше половини респон-
дентів відповіли, що їх буде достат-
ньо для початку кар’єри (рис. 3).

Опосередковано задоволеність 
студентами ОПП засвідчує те, що, на 

думку близько 25 % опитаних, цей 
документ не потребує змін (табл. 1). 
До речі, на це запитання можна було 
обрати кілька варіантів відповідей, 
тобто, якщо респондент вважав, що 
до ОПП потрібно внести певні зміни, 
він зазначав усі їх напрями.

Серед пропозицій щодо ОПП «Ба-
калавр» переважає набуття «м’яких 
навичок» (soft skills). Абсолютно по-
годжуємося з думкою молодих лю-
дей, що розвиток комунікативних 
компетентностей і набуття додат-
кових соціальних навичок (таких як 
уміння працювати в команді, стре-
состійкість, здатність планувати ро-
боту й робочий час тощо) затребу-
вані на ринку праці та підвищують 
конкурентоспроможність випускни-
ків. Окрім того, студенти старших 
курсів, імовірно, набувши соціальні 
навички за перші роки навчання, на-
далі прагнуть отримати додаткові 
компетентності в споріднених спе-
ціальностях (комп’ютерні техноло-
гії, менеджмент, знання іноземних 
мов тощо).

На запитання «Які навчальні дис-
ципліни, окрім наявних, доцільно 

Рис. 3. Відповіді на запитання анкети «Наскільки опанування запропонованих  
в ОПП предметів наблизить Вас до Ваших професійних планів?», %

Побудовано авторами.

57,525,0

17,5

50,0

23,7

26,3

думаю, що вони сформують
знання та компетентності,
необхідні для старту моєї
професійної кар'єри
предмети формують загальні та
фахові знання й компетентності,
але не враховують мої особисті
прагнення щодо майбутньої
професійної діяльності
важко сказати, оскільки назви
предметів не завжди розкривають
які знання та компетентності 
я отримаю після їх вивченняОПП «Бакалавр» ОПП «Магістр»
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включити до ОПП?» отримано до-
сить різноманітні відповіді, що рідко 
дублювалися.

Серед студентів, які оцінювали 
ОПП «Бакалавр», найчастіше зустрі-
чається побажання на кожному курсі 
вивчати англійську мову, набувати 
соціальні навички. Серед пропозицій 
щодо предметів фахової підготовки – 
фінансово-економічні аспекти бізне-
су, фінансове право, технології про-
дажу фінансових продуктів, біржова 
діяльність та операції з цінними па-
перами, облік у банках, державний 
фінансовий контроль.

Респонденти, які оцінювали ОПП 
«Магістр», активніше пропонували 
включити в програму навчання нові 
навчальні дисципліни. На другому 
освітньому рівні здобувачі бажають 
вивчати сучасні комп’ютерні про-
грами, причому як фінансові, так і 
бухгалтерські (була отримана досить 
широка палітра пропозицій щодо 
різних навчальних дисциплін цього 
напряму). Фінансисти виявляють не-
абиякий інтерес до обліку та хочуть 
продовжувати вивчати англійську 
мову. Цікавими є пропозиції стосовно 
вивчення фінансового права, кому-
нікативних стратегій, кібербезпеки, 
СММ-маркетингу.

Також у січні-лютому 2021 р. на 
факультеті обліку та фінансів ПДАУ 
було проведено анкетування стейк-
холдерів (роботодавців, замовників 
освітніх послуг) щодо необхідності 
підготовки фахівців і реалізації ОПП 
«Фінанси, банківська справа та стра-
хування» в регіоні. В анкетуванні 
взяли участь 49 респондентів – фі-
зичних осіб, місцем роботи яких є:

 – державні й комерційні банки 
(18 осіб, 36,7 %);

 – виробничі підприємства (11 осіб, 
22,5 %);

 – Державна податкова служба Ук-
раїни (5 осіб, 10,2 %);

 – фінансові установи, страхові ком-
панії, органи державного управління 
(по 3 особи, 6,1 %);

 – Державна аудиторська служба 
України, науково-дослідні установи, 
фізичні особи-підприємці (по 2 особи, 
2,1 %).

Відповідь на запитання «Чи вва-
жаєте Ви, що підготовка фахівців за 
ОПП «Фінанси, банківська справа та 
страхування» є актуальною і необ-
хідною для регіону?» оцінювалася 
за шкалою від 1 (неактуальна й не-
потрібна) до 5 (дуже актуальна та 
дуже потрібна). У підсумку відповіді 
стейкхолдерів розподілилися так: 

Т а б л и ц я  1
Відповіді на запитання анкети «Які зміни Ви хотіли б внести до даного ОПП?»

Варіанти відповіді
Відповіді щодо  

ОПП «Бакалавр», 
%

Відповіді щодо 
ОПП «Магістр», 

%
Поглиблення професійних знань у межах обраної спеціальності. 36,6 31,6
Здобуття додаткових компетентностей у споріднених спеціаль-
ностях (комп’ютерні технології, менеджмент, знання іноземних 
мов тощо). 41,5 65,8
Набуття додаткових соціальних навичок (soft skills) – уміння 
працювати в команді, стресостійкість, здатність планувати ро-
боту та робочий час тощо. 58,5 47,4
Вважаю, що ОПП не потребує змін 24,4 26,3

Складено авторами.
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27 осіб (55,1 %) – 5 балів, тобто дуже 
актуальна й дуже потрібна; 13 осіб 
(26,5 %) – 4 бали; 6 осіб (12,2 %) – 
3 бали; 3 особи (6,1 %) – 2 бали. Жо-
ден респондент не зазначив, що під-
готовка фахівців є неактуальною та 
непотрібною. Таким чином, середня 
оцінка відповіді на запитання щодо 
актуальності й необхідності підго-
товки фахівців за ОПП «Фінанси, 
банківська справа та страхування» 
для регіону становить 4,31 бала, або 
86,2 % максимального рівня.

На запитання «Чи працюють на 
Вашому підприємстві (в організа-
ції/установі) фахівці з фінансів, бан-
ківської справи та страхування?» 
89,1 % респондентів відповіли «так», 
10,9 % – «ні».

33 стейкхолдери (67,3 %) заува-
жили, що на їхньому підприємстві (в 
організації/установі) наразі працю-
ють або працювали раніше випуск-
ники ПДАУ (академії) спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та стра-
хування». 16 респондентів (32,7 %) 
дали негативну відповідь на це запи-
тання.

Відповідь на запитання «Наскіль-
ки Ви задоволені рівнем професійної 
підготовки та придатністю до пра-
цевлаштування випускників ПДАУ 
(академії) спеціальності “Фінанси, 
банківська справа та страхування”?» 
оцінювалася за шкалою: від 1 (не за-
доволені) до 5 (повністю задоволе-
ні). У підсумку відповіді розподіли-
лися так: 23 особи (65,7 %) – 5 балів, 
тобто повністю задоволені; 9 осіб 
(25,7 %) – 4 бали; 3 особи (8,6 %) – 
3 бали. Відповідей із балами 2 і 1 не 
було (рис. 4).

Таким чином, середня оцінка від-
повіді на запитання щодо рівня про-
фесійної підготовки та придатності 
до працевлаштування випускників 
ПДАУ (академії) спеціальності «Фі-
нанси, банківська справа та стра-
хування» – 4,57 бала, що становить 
91,4 % максимального рівня.

Відповіді на запитання про те, 
скільки часу потрібно випускнику 
для адаптації до ефективної прак-
тичної діяльності на підприємстві 
(в установі/організації), розподіли-
лися так: 11 осіб (31,4 %) – 1 місяць; 

Рис. 4. Розподіл відповідей стейкхолдерів на питання щодо задоволеності  
рівнем професійної підготовки та придатністю до працевлаштування 

випускників ПДАУ (академії) спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа  
та страхування», %

Побудовано авторами.
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13 осіб (37,1 %) – 3 місяці; 9 осіб 
(25,7 %) – 6 місяців; 1 особа (2,9 %) – 
щонайменше 1 рік; 1 особа (2,9 %) – 
немає досвіду (рис. 5).

На запитання, чи потрібне було 
додаткове навчання фахівця, 28 рес-
пондентів (77,8 %) відповіли «так», а 
8 (22,2 %) – «ні».

Відповідь на запитання «Чи за-
безпечує ОПП «Фінанси, банківська 
справа та страхування» формування 
тих компетентностей, які потрібні 
фахівцям для ефективної роботи на 
Вашому підприємстві (в установі/ор-
ганізації)?» оцінювалася за шкалою 
від 1 (не забезпечує) до 5 (повністю 
забезпечує). У підсумку отримано 
36 відповідей, що розподілилися так: 
14 осіб (38,9 %) – 5 балів, тобто пов-
ністю забезпечує; 17 осіб (47,2 %) – 
4 бали; 4 особи (11,1 %) – 3 бали; 
1 особа (2,8 %) – 2 бали. Відповідей 
«не забезпечує» не було. Отже, се-
редня оцінка відповіді на це запитан-
ня – 4,22 бала, що становить 84,4 % 
максимального рівня.

Серед знань, умінь, навичок, ком-
петентностей, якими повинні володі-
ти майбутні фахівці, що навчаються 
за ОПП «Фінанси, банківська справа 
та страхування», по 5 % стейкхолде-

рів назвали такі: взаємодія з людьми, 
уміння вести перемовини; економіч-
на, професійна підготовка, знання за-
конодавства з банківської діяльності. 
Також цікавими були відповіді, що 
за змістом доцільно об’єднати в три 
групи (табл. 2).

Отже, як студенти, так і робо-
тодавці вважають, що випускники 
спеціальності «Фінанси, банківська 
справа та страхування» повинні мати 
достатні професійні знання в межах 
обраної спеціальності. Серед вимог 
до фахових знань, які висувають ро-
ботодавці, найчастіше зустрічаються 
такі: знання законодавства, подат-
кової системи, обов’язкових видів 
страхування; розуміння функціону-
вання банківської системи; уміння 
складати фінансову звітність і прово-
дити фінансовий аналіз. Але вимоги 
підприємств, установ та організацій 
різних сфер, звісно, різняться. Так, у 
банківській сфері вимагають знання 
банківських і суміжних продуктів, у 
реальному секторі обов’язкові знан-
ня фінансового менеджменту тощо. 
Наразі наявні в ОПП освітні компо-
ненти дають змогу ПДАУ підготува-
ти багатофункціонального праців-
ника, водночас варіативні складові 

Рис. 5. Розподіл відповідей стейкхолдерів на запитання щодо часу,  
який знадобився випускнику для адаптації до ефективної роботи  

на підприємстві (в установі/організації), %
Побудовано авторами.
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Т а б л и ц я  2
Бачення стейкхолдерів щодо знань, умінь і навичок, якими повинні володіти 

фахівці зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
Групи  

відповідей Варіанти відповідей

Щодо  
професійної, 
фахової 
підготовки

Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою макро- та мікро-
економічного аналізу.
Розуміння особливостей функціонування сучасних світових і національних фінансових 
систем та їхньої структури.
Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т. ч. бюджетна й 
податкова системи).
Теоретичні знання предметів спеціальності.
Функціонування банківської системи, роль НБУ та інших наглядових органів.
Податкова система.
Фінансовий аналіз підприємства.
Розуміння поняття активних і пасивних операцій банку, формування ціни банківських 
послуг.
Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для розв’язан-
ня професійних і наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Знання нормативних документів НБУ, основних принципів і засад кредитування.
Володіння навичками проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, уміння 
оцінювати вплив зовнішніх ризиків на діяльність підприємства/галузі.
Знання банківських і суміжних продуктів, навички з активних продажів.
Досконале знання форми № 1 (Баланс (Звіт про фінансовий стан) та форми № 2 (Звіт 
про фінансові результати підприємства (Звіт про сукупний дохід) – здатність складати й 
аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову й пов’я-
зану з нею інформацію.
Знання Закону України «Про страхування», обов’язкових видів страхування, основ 
страхування.
Закономірності функціонування й розвитку фінансів, банківської справи та страхування.
Уміння працювати з міжнародними контрактами та платежами.
Знання й застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
міжнародних стандартів фінансової звітності, уміння будувати фінансову звітність під-
приємства.
Знання фінансового менеджменту (фінансовий аналіз, бюджетування, інвестиційний 
аналіз тощо) й розуміння його логіки.
Розуміння сутності процесів банківської системи.
Практичні навички опрацювання кейсів, завдань із реального життя

Щодо  
володіння 
інформацій-
ними техно-
логіями

Уміння працювати з великими масивами даних, володіння системами автоматизації  
обліку й підприємства в цілому (1-С, SAP).
Уміння правильно презентувати інформацію.
Знання програм MS Office (особливо Excel і Word).
Уміння шукати та знаходити необхідну інформацію в разі потреби.
Володіння навичками використання програмного забезпечення для дослідження акту-
альних питань.
Володіння інформацією у сфері обслуговування клієнтів, уміння швидко та якісно нада-
вати інформацію

Щодо  
особистіс-
них і кому-
нікативних 
характерис-
тик

Грамотна усна й письмова ділова мова: українська, англійська (бажано).
Бізнес-психологія: ведення ділових переговорів, уміння вільно спілкуватися з клієнтами, 
залучення клієнтів до співпраці.
Чесність, уміння й бажання працювати та вчитися.
Уважність до деталей, комунікабельність, упевненість у собі, формування власної думки.
Логічність мислення, здатність учитися, самокритичність, уміння планувати свою роботу.
Інноваційність, стійкість до стресів, орієнтація на результат, клієнтоорієнтованість.
Упевненість, зосередженість, уміння виокремлювати головне, здатність концентрува-
тись, уміння працювати в команді

Складено авторами.
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професійно-орієнтованих дисциплін 
мають максимально врахувати про-
фесійні прагнення студентів, які пла-
нують працювати в різних сферах.

Збігаються твердження студентів 
і роботодавців щодо обов’язкових 
умінь випускників працювати із су-
часними фінансовими й облікови-
ми комп’ютерними програмами та 
з базами даних. Оскільки знання су-
часного програмного забезпечення 
затребуване на ринку праці, необхід-
но посилити підготовку фахівців у 
частині оволодіння інформаційними 
технологіями.

Серед здобувачів вищої освіти 
простежується бажання опановувати 
англійську мову, проте опитані робо-
тодавці вважають знання іноземної 
мови бажаним, але не обов’язковим 
для посад, на які можуть претендува-
ти випускники спеціальності «Фінан-
си, банківська справа та страхування».

Водночас наявність комунікатив-
них компетентностей і додаткових 
соціальних навичок (зокрема, уміння 
працювати в команді, спілкуватися з 
клієнтами) є обов’язковою. Робото-

давці звертають увагу й на особисті 
риси фахівця, такі як комунікабель-
ність, логічність мислення, чесність, 
уміння та бажання працювати й учи-
тися тощо, котрі підвищують конку-
рентоспроможність випускників.

Отже, проведені опитування допо-
могли краще зрозуміти пріоритети 
покращення якості освітніх послуг 
та формування необхідних компе-
тентностей для задоволення потреб 
ринку праці з урахуванням професій-
них очікувань здобувачів вищої осві-
ти. Результати дослідження сприяли 
узгодженості освітньо-професійних 
програм спеціальності з вимогами й 
побажаннями внутрішніх і зовнішніх 
стейкхолдерів.

Сучасний ринок праці надзвичай-
но динамічний, вимоги до фахівців у 
галузях фінансів, банківської справи 
та страхування постійно зростають. 
Тому необхідний моніторинг цих ви-
мог. Надалі вивчення вимог робото-
давців до фахівців фінансової сфери 
планується доповнювати аналізом 
оголошень, розміщених на вітчизня-
них вебсайтах із пошуку роботи.
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COMPARISON OF EXPECTATIONS OF HIGHER EDUCATION  
APPLICANTS AND STAKEHOLDERS REGARDING THE TRAINING 

OF SPECIALISTS IN FINANCE, BANKING AND INSURANCE
Abstract. The market of educational services requires alignment of stakeholder expectations 
with the level of preparation of specialists by higher education institutions. Applicants and 
students expect that the knowledge and skills obtained during their studies are sufficient to 
get the first job in their specialty. Potential employers expect competences sufficient for the 
performance of job duties. The purpose of the research is to compare the expectations of 
higher education applicants and employers regarding the learning outcomes and competences 
obtained by graduates of the specialty «Finance, Banking and Insurance». The objectives of 
the study are: to investigate the opinion of higher education applicants of the specialty 
«Finance, Banking and Insurance» of Poltava State Agrarian University regarding their 
professional intentions and satisfaction with the formation of professional competencies; to 
study the opinion of stakeholders on the need for training specialists and implementation of 
the educational and professional program «Finance, Banking and Insurance» in the Poltava 
region; to compare expectations of higher education applicants. Additionally, knowledge of 
banking and related products is required in the banking sector, knowledge of financial 
management is mandatory in the real sector, etc. Students' and employers' expectations 
regarding graduates' ability to work with modern financial and accounting computer 
programs and databases are the same. English language requirements differ – students 
consider it as mandatory and employers consider it as desirable. At the same time, «soft skills» 
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of communicative competences and additional social skills (in particular, the ability to work 
in a team, communicate with clients) are mandatory requirements.
Keywords: expectations of university graduates, higher education, employers' requirements, 
specialty «Finance, Banking and Insurance».
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