
4 жовтня 2021 року на кафедрі фінансів, банківської справи та 

страхування Полтавського державного аграрного університету було 

проведено конференцію за підсумками виробничої практики 

«Технологічна по спеціальності» та з фінансів суб’єктів господарювання 

здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» СВО 

бакалавр «Практичні аспекти підготовки здобувачів вищої освіти за 

освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування». 

 
 Учасників конференції привітав заступник декана факультету обліку та 

фінансів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», 

кандидат економічних наук, доцент Безкровний Олександр Валентинович. 

Він побажав всім учасникам плідної роботи, подякував стейкхолдерам за 

сприяння у проходженні практики та за цінний досвід, практичні навички й 

уміння, які здобули студенти під час проходження практики.  

 Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 

кандидат економічних наук, доцент Чумак Валентина Дмитрівна в своєму 

зверненні до студентів підкреслила цінність практичного досвіду, який 

формується під час виробничих практик, подякувала їм за старанність, 

виконавчу дисципліну та допитливість. 

 
 Координатор практичної підготовки зі спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування», кандидат економічних наук, доцент 



Краснікова Оксана Миколаївна також подякувала керівникам виробничої 

практики від виробництва за сприяння у проведенні практики для студентів, 

небайдужу позицію, щирі поради та допомогу студентам у формуванні 

навичок і вмінь, набуття яких передбачене програмою практики. 

 З доповідями виступили студенти Голобородько 

Віта «Поняття та оцінка фінансової стійкості 

комерційного банку (на матеріалах Полтавського ГРУ АТ 

КБ «ПриватБанк», м. Полтава)»; Циб Андрій «Рух 

грошових коштів суб’єктів підприємництва (на 

матеріалах КП Полтавської обласної ради 

«Полтававодоканал», м. Полтава)»; Лисокобилка Іван 

«Вітчизняний досвід розвитку мобільного банкінгу (на 

матеріалах Полтавського ГРУ КБ «ПриватБанк», м. 

Полтава)»; Ведмідь Марія «Особливі програми 

кредитування підприємств від Приватбанку (на 

матеріалах Полтавського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», 

м. Полтава)»; Матіїв Іванна «Основні проблеми 

кредитування сільськогосподарських підприємств (на 

матеріалах Полтавського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», 

м. Полтава)». 

 Важливою складовою конференції стали доповіді 

стейкхолдерів Харченко Марини, провідного спеціаліста 

по роботі з персоналом в Дніпровському регіоні АТ 

УКРСИББАНК; Лопатки Миколи, провідного експерта з 

продажів та кредитування малого та середнього бізнесу 

АТ КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК. Ці виступи були 

надзвичайно корисними для усіх присутніх студентів, 

цікавими та актуальними. 

 

  
 

 Виступи всіх учасників викликали жваве обговорення, в якому взяли 

участь студенти та науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування Дорошенко Ольга Олександрівна, 



кандидат економічних наук, доцент, Дроботя Яна Анатоліївна, кафедри 

економічної теорії та економічних досліджень Єгорова Олена 

Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент. 

 В рамках конференції також відбувся круглий стіл за участю 

стекхолдерів, членів групи забезпечення та здобувачів освітньої програми 

Фінанси, банківська справа та страхування «Проблеми забезпечення якості 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти». Заступник декана 

факультету обліку та фінансів зі спеціальності «Фінанси, банківська справа 

та страхування», кандидат економічних наук, доцент Безкровний Олександр 

Валентинович підкреслив важливу роль стейкхолдерів у забезпеченні якості 

навчання, зокрема їх участі в розробці освітньо-професійних програм і 

наскрізних програм практики. 

Учасники круглого столу визначили важливими завданнями 

підвищення якості практичної підготовки залучення стейкхолдерів з числа 

роботодавців до проведення оглядових лекцій, практичних занять, 

навчальної та виробничої практики. Було досягнуто домовленості про 

залучення стейкхолдерів до викладання окремих тем дисциплін професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП «Фінанси, банківська справа та 

страхування» першого (бакалаврського) рівня. 

 Учасники конференції отримали сертифікати, а стейкхолдери – подяки, 

які вручив заступник декана факультету обліку та фінансів зі спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування», кандидат економічних наук, 

доцент Безкровний Олександр Валентинович. 

 Оргкомітет конференції висловлює вдячність учасникам конференції за 

співпрацю. 


