Досьє професії здобутої за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»:
Фінансист – фахівець, який проводить аналітичну оцінку фінансового стану
суб’єкту господарювання і визначає можливості у виконання всіх зобов’язань із
робітниками, діловими партнерами, державним сектором. Проводить оцінку внутрішніх і
зовнішніх ризиків для суб’єкту господарювання, здійснює діагностичні завдання, за
усталеними алгоритмами і робить економічні розрахунки, збирає, систематизує,
нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових
обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.
Фінансист повинен знати:
- нормативно-правову базу;
- сутність і складові економічних процесів я явищ;
- вміти виявляти причинно-наслідкові залежності;
- формувати і обґрунтовувати можливості щодо зміцнення фінансових
можливостей суб’єкту ринку, виявляти напрями мінімізації фінансових ризиків.
Повинен вміти проводити комплексну аналітичну оцінку діяльності підприємства і
його підрозділів, обґрунтовувати на основі проведених досліджень фінансові можливості
на короткострокову і довгострокову перспективу з урахуванням змін законодавства,
внутрішнього і зовнішнього середовища.
Виконує облікову, фінансово-економічну, організаційну, контрольно-аналітичну
функції.
Професійні навички:
- наявність освітнього рівня з відповідного напряму підготовки, спеціальності;
- знання з обліку, аналізу, аудиту, контролю, фінансів, державного управління,
планування;
- вміння збирати, групувати і опрацьовувати аналітичну інформацію для
прийняття управлінських рішень;
- володіти методиками аналітичної оцінки економічних процесів і явищ;
- мати знання і користуватися ними для використання комп’ютерних програм.
Професійно важливі риси:
- порядність;
- креативність;
- ініціативність;
- зібраність;
- комунікабельність;
- організованість;
- логічність мислення.
Медичні протипоказання:
- хронічні захворювання, які впливають на можливість логічно мислити і дієво
сприймати будь-яку інформацію, як професійного, так і особистого характеру.
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Види діяльності:
Організація фінансово-господарської діяльності підприємства.
Визначення доходів, витрат і фінансових результатів.
Організація страхової роботи.
Визначення матеріальних і трудових ресурсів та ефективності їх використання.
Визначення ефективності технічних нововведень та елементів інфраструктури
підприємств.
Планування фінансово-господарської діяльності суб’єкту ринку.
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7. Планування фінансових показників діяльності підприємства.
8. Складання плану документообігу і заходів щодо вдосконалення фінансової роботи
на підприємстві.
9. Аналітична оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства.
Місця роботи:
- Державні установи (Фінансові управління, Казначейство, Страхові компанії,
Державні банківські установи, Податкові, Митниці тощо);
- Приватні підприємства і організації, у тому числі комерційні банківські
установи, страхові компанії;
- Галузеві підприємства і установи, у тому числі науково-дослідні.
Додаткові особливості:
Починати роботу за фахом краще під час навчання в університеті під час проходження
виробничих практик, практик зі спеціалізації, переддипломних практик, практик з фаху на
базі філій кафедр на виробництві, які представлені основними місцями працевлаштування
фахівців з фінансів.
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