
ВСТУП НА ОСНОВІ 

ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА 
Обов’язковою умовою є наявність сертифікату ЗНО з 

української мови та літератури 2017, 2018, 2019 рр. 

Основні дати вступної кампанії за 

спеціальністю 072 та 076 
 прийом заяви в паперовому вигляді: 

10 – 22 липня 2019 р.; 

 проведення фахового вступного випробування: 

23 – 30 липня 2019 р.; 

 дата зарахування на бюджет: 7 серпня 2019 р.; 

 дата зарахування за кошти фізичних та юридичних 

       осіб: 20 серпня 2019 р. 

Перелік документів для зарахування 
 оригінал та копія документа, що посвідчує особу та 

громадянство (2 екземпляри); 

 військовий квиток або посвідчення про приписку  

       для військовозобов’язаних; 

 оригінал та копія документу державного зразку про 

раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень 

       на основі якого здійснюється вступ і копія додатку 

       до нього; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4. 

  

 
Проїзд  

від залізничного  

вокзалу  

автобусами  

маршрутів  

№ 10, 21, 31,  
тролейбусом № 6  

до зупинки  

«Академічна» 
 

 
___________________________________________________ 

Приймальна комісія  
ДДМА, м. Краматорськ,  

б-р Машинобудівників, 39 (2-й корпус), 

ауд. 2214 

 +38(0626)41-69-38 

                     +38(066)051-74-89 

dgma.donetsk.ua     

pk@dgma.donetsk.ua 

 

ВСТУП НА ОСНОВІ 

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років 
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справа та 

страхування 
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Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 
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* – сертифікати ЗНО з іноземної мови приймаються 

тільки 2018 та 2019 рр.  
 

УВАГА: 
 

 реєстрація на ЗНО: 5 лютого – 25 березня 2019 р.;  

 прийом заяв в електронному вигляді:  

 10 – 22 липня 2019 р.;  
 вступ без ЗНО для абітурієнтів з тимчасово непід-

контрольних територій (ОЦ «Донбас-Україна»). 

 

Перелік документів для зарахування 
 

 копія документа, що посвідчує особу та громадянство 

(2 екз.);  

 військовий квиток або посвідчення про приписку – 

для військовозобов’язаних;  

 копія атестату державного зразку про повну загальну 

середню освіту та додатку до нього;  

 копія сертифікатів зовнішнього незалежного оціню-

вання;  

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4. 

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ 
 

 

 

Донбаська державна 

машинобудівна  

академія 

 

Кафедра «Фінанси, 
банківська справа та 
підприємництво» 
 

 СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Фінанси, банківська справа 072 

та страхування 

 Підприємництво, торгівля 076

та біржова діяльність 
 

Більше інформації на сайті  

dgma.donetsk.ua 
 

 вкладка «Абітурієнту»  

+38 (0626) 41-69-38  

+38 (066) 051-74-89 

+38(050) 222-24-53 

 
 

 facebook.com/pkddma/ 

 



ЯКИМ ПРОФЕСІЙНИМ НАВИЧКАМ 

НАВЧАТИМУТЬ? 

Спеціальність 072 
Фінанси, банківська справа та страхування 
 опановувати інформацію щодо сучасного стану і 

тенденцій розвитку фінансових систем; 

 використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової, економічної, правової та 

інших наук для діагностики стану фінансових систем; 

 використовувати базові знання і практичні навички у 

сфері  регулювання фінансового та реального секторів 

економіки; 

 застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, інформаційні технології у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування; 

 складати та аналізувати фінансову звітність, 

інтерпретувати  фінансово-економічну інформацію; 

 виконувати контрольні функції у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування; 

 формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

 

Спеціальність 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
 

 здійснювати аналіз діяльності суб’єктів підприємництва 

та торговельних організацій;  

 оцінювати результати діяльності підприємства, 

розробляти та аналізувати плани та бюджети 

підприємства з метою оцінки ефективності управлінських 

рішень і оптимального розподілу ресурсів;  

 обґрунтовувати сутність методики постановки 

бюджетування на основі бізнес-процесів;  

 визначати умови впровадження системи контролінгу на 

підприємстві; 

 застосовувати систему фундаментальних знань з 

фінансового менеджменту бізнес-процесів, антикризового 

управління в бізнесі, інструментарію системного 

фінансового управління підприємством; 

 використовувати сучасні інформаційні системи, 

технології, програмне забезпечення. 

 обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 

біржової торгівлі. 

ДЕ МОЖНА ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ 

ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ОСВІТИ НА 

БАКАЛАВРСЬКОМУ РІВНІ? 
 

Після навчання за спеціальністю 

072 «Фінанси банківська справа та страхування» 

Ви можете обіймати посади: 
 фінансового менеджера підприємства, банку ; 

 фінансового директора та фінансового аналітика; 

 керівника фінансових і економічних підрозділів 

підприємства, банку; 

 начальника страхового управління, страхового агента; 

 фінансиста в Національному банку України і 

комерційних банках; 

 фінансиста на підприємствах різних форм власності; 

державних установах (фіскальна служба, пенсійний 

фонд, фонди соціального страхування, державна 

казначейська служба, державна аудиторська служба); 

 фахівця-аналітика із дослідження фінансового й 

інвестиційного ринків. 

 

Після навчання за спеціальністю 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Ви можете обіймати посади: 
 директора малого підприємства за всіма видами 

економічної діяльності; 

 директора малого підприємства у сфері охорони 

здоров'я, освіти, культури. 
 завідувача торговельного підприємства; 

 керівника підприємств сфери послуг; 

менеджера у роздрібній та оптовій торгівлі; 

 фахівця з біржової торгівлі, брокера, дилера; 

 керівника агентства: страхового, нерухомості, 

рекламного тощо; 
_____________________________________________________

 

КОНТАКТНІ ДАННІ 

Адреса:  
84313, м. Краматорськ,  

б-р Машинобудівників, 39,  

корп. 2, ауд. 2317  

e-mail: fins@ddma.donetsk.ua  

тел.: (062) 641-68-47  

моб.: (066) 895-79-79 

(050) 222-24-53 

 

ЯКІ ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ВИКЛАДАТИМУТЬ? 

Спеціальність 072 
Фінанси, банківська справа та страхування 

 
- Фінанси, гроші та кредит;   

- Фінанси підприємств; 

- Місцеві, державні та міжнародні фінанси; 

- Банківська система та банківські операції; 

- Бюджетна система; 

- Казначейська  справа; 

- Економічний та фінансовий аналіз; 

- Інвестування; 

- Податкова система; 

- Страхування; 

- Економічні та фінансові ризики; 

- Інформаційні системи і технології у фінансах. 
 

Спеціальність 076 

Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

 
- Бізнес-планування , основи підприємницької діяльності; 

- Комерційна діяльність та бізнес-стратегія; 

- Конкурентоспроможність підприємства; 

- Електронна комерція та інноваційний бізнес; 

- Торговельне підприємництво; 

- Аналіз малого та середнього бізнесу; 

- Економічний та фінансовий аналіз; 

- Фінанси, гроші та кредит 

- Інформаційні системи і технології у 

  підприємницькій діяльності; 

- Економічні та фінансові ризики; 

- Міжнародний ринок праці. 


