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Завдання дослідження: 
   

1 
отримати дані щодо професійних намірів ЗВО 

спеціальності ФБСС та їх узгодженості з ОПП; 

    

3 
вивчити рівень задоволеності здобувачів освітніми 

компонентами ОПП та їх побажання щодо 

включення предметів до вибіркового блоку 

навчальних дисциплін; 

    

2 

узагальнити думку здобувачів вищої освіти щодо 

проєкту ОПП Бакалавр та проєкту ОПП Магістр 

спеціальності ФБСС; 

    

4 

сформувати пропозиції щодо вибіркових компонент 

ОПП ПДАА, унікальних у порівнянні з подібними 

освітніми програмами за спеціальністю 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 



Опитування проводилось онлайн з 18.01 по 

10.02.2021 р. за напівстандартизованою анкетою 

(по кожному питанню окрім вибору із запропонованих 

варіантів відповіді, можна було дати власний варіант). 
 

Анкети розповсюджувались розсилкою 

електронних листів за адресами корпоративної 

пошти ПДАА у вигляді форми Google Form, 

вбудованої до листа. 



Взяли участь в 
опитуванні 79 осіб 

денної форми навчання 
(відсоток участі ЗВО - 47,6%) 

ОПП Магістр 
ЗВО 4 курс, 

2 курс стн,  

1 курс магістратури 

– 38 респондентів 

(залучення – 42,2%) 

 

ОПП Бакалавр 
ЗВО 2-3 курсів – 

41 респондент 

(залучення – 

53,9%) 
 

 



     З урахуванням чисельності вибіркової 

сукупності з ймовірністю р=0,954 помилка 

вибірки становить 11-12%. 

    Результати проведеного дослідження 

репрезентативно представляють загальну 

думку студентів, які навчаються на 

відповідній спеціальності в Полтавській 

державній аграрній академії. 



1. Де після закінчення навчання Ви 

найбільше хотіли б працювати? 

ОПП Бакалавр                  ОПП Магістр 



4. На Вашу думку, підготовка фахівця зі 

спеціальності ФБСС в аграрному університеті: 

ОПП Бакалавр                  ОПП Магістр 



2. Наскільки опанування запропонованих 

в ОПП предметів наблизить Вас до 

Ваших професійних планів? 

ОПП Бакалавр                  ОПП Магістр 



3. Які зміни Ви хотіли б внести до даного ОПП? 

ОПП Бакалавр 

ОПП Магістр 



3 
Які навчальні дисципліни, окрім наявних, 

доцільно включити до ОПП Бакалавр? 

1. Англійська мова кожного навчального року – 3. 

2. Психологія. 

3. Здатність планувати роботу, вміння працювати в команді, 

стресостійкість. 

4. Фінансово-економічні аспекти бізнесу. 

5. Фінансове право. 

6. Технології продажу фінансових продуктів. 

7. Облік у банках. 

8. Біржова діяльність і операції з цінними паперами. 

9. Державний фінансовий контроль. 

10.Комп'ютерні технології. 

11.Мікроекономіка. 

12.Інвестування. 

13.Страхові послуги. 

14.Економічний аналіз. 



3 
Які навчальні дисципліни, окрім наявних, 

доцільно включити до ОПП Магістр? 

1. Сучасні комп'ютерні технології для фінансистів 
2. Дисципліна з вивчення ПЗ економічного напрямку 
3. Комп'ютерні технології, Основи інформаційних технологій 
4. Практичні роботи з інформаційними базами 
5. Робота з базами даних 
6. Кібербезпека. 
7. Облік у банках 
8. Бухгалтерський облік на підприємстві та в банку 
9. Вивчення програми С1 – 2. 
10.Оподаткування аграрних підприємств 
11.Більше годин ділової іноземної мови – 4. 
12.Політологія – 3   13. Соціологія. 
14. Фінансове право, право – 2. 
15. Психологія – 2.   16. Етика. 
17. Комунікативні стратегії. 
18. Фінансова аналітика.  
19. СММ-маркетинг 

20. Фінансова звітність в державних установах. 

21. Міжнародна економіка 



6. Які напрями підвищення якості навчального процесу 

за ОПП ФБСС в ПДАА Ви вважаєте найважливішими? 

 

ОПП Магістр 

ОПП Бакалавр 



Висновки: 
1. Переважна більшість студентів не хочуть вивчати 

предмети, які розкривають особливості роботи 

фінансиста в АПК. Отже, в ОПП недоцільно створювати 

вибірковий блок таких дисциплін. 

2. В ОПП бажано включити компоненти, що дозволять 

отримати компентентності не лише для започаткування 

та ведення власного бізнесу. 

3. ЗВО бажають: 

• опановувати англійську мову (збільшити кількість годин); 

• на ОПП Бакалавр отримати більше комунікативних 

компетентностей та соціальних навичок (soft skills); 

• поглиблено вивчати інформаційні технології в 

спеціальності.  

Пропонуємо включити до обов’язкових компонент ОПП 

Магістр дисципліну для оволодіння практичними навиками 

цифрового аналізу фінансових даних. 




