Стейкхолдери
освітньо-професійної
програми
«Фінанси,
банківська справа та страхування» взяли участь в роботі VII
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених
«Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення
теорії та проблеми практики», присвяченої 100-річчю з часу заснування
Полтавської державної аграрної академії, а саме:
1. Ніколаєнко Олена, менеджер Полтавської дирекції «Полтава – 1»
АТ «Страхова компанія ”ТАС“»;
2. Бездудна Лариса, директор філії ПАТ «Страхова компанія
”Провідна”» в м. Полтава;
3. Дроцька Лариса, керівник напряму трудових ресурсів Полтавського
головного регіонального відділення ПАТ Комерційний банк «Приватбанк»;
4. Коломієць Олександр, керівник роздрібного бізнесу Полтавського
ЦРВ АТ «Мегабанк»;
5. Харченко Марина, менеджер по роботі з персоналом
АТ «УКРСИББАНК»;
6. Черненко Сергій, головний економіст ТОВ «Будівельна компанія
“Комбінат виробничих підприємств“».
Учасники конференції з цікавістю вислухали актуальні доповіді
стейкхолдерів, жваво обговорили сучасну проблематику фінансів,
банківської справи та страхування. Для здобувачів вищої освіти є
надзвичайно важливим такий діалог із представниками професії, які, до речі,
високо оцінили рівень підготовки доповідей студентів.

Під час конференції відбулася плідна дискусія щодо наповнення
освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого
(магістерського) рівнів вищої освіти освітніми компонентами. Зокрема
представники страхової сфери (Ніколаєнко Олена, Бездудна Лариса)

запропонували звернути увагу на доцільність розширення тематики наявних
дисциплін страхового спрямування темами, вивчення яких сприятиме
формуванню у майбутніх випускників компетентностей, пов’язаних із
умінням розробляти сучасні страхові продукти, актуальні на ринку страхових
послуг.
У свою чергу представники банківської сфери (Дроцька Лариса,
Коломієць Олександр, Харченко Марина) відмітили позитивний аспект у
співпраці з кафедрою фінансів, банківської справи та страхування щодо
організації проходження здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» виробничих
практик онлайн і висловили побажання щодо збільшення навчального часу
для навчання студентів умінню використовувати сучасні програмні
продукти, з якими працює банківська сфера.

Колектив кафедри фінансів банківської справи та страхування і гарант
освітньої програми к. е. н., доцент Олександр Безкровний щиро вдячні
стейкхолдерам за плідну співпрацю в процесі забезпечення компетентностей
здобувачів вищої освіти, надзвичайно важливі рекомендації щодо
вдосконалення змісту навчання, наукової діяльності та процесу реалізації
освітньої діяльності загалом.

