
План заходів залучення стейкхолдерів до реалізації освітнього процесу  

за ОПП Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування  

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у 2020-2021 н.р. 
Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені особи 
Заплановані заходи 

Орієнтовні 

терміни 

Координатор за-

ходу від кафедри 
Заплановані учасники 

Ніколаєнко Олена,  

менеджер Полтавської дирекції 

«Полтава – 1» Акціонерного то-

вариства «Страхова компанія 

«ТАС»; 

Бездудна Лариса,  

директор філії приватного акціо-

нерного товариства «Страхова 

компанія «Провідна» в м. Пол-

тава; 

Дроцька Лариса,  

керівник напряму трудових ресу-

рсів Полтавського головного ре-

гіонального відділення публіч-

ного акціонерного товариства 

Комерційний банк «Приват-

банк»; 

Коломієць Олександр,  

керівник роздрібного бізнесу 

Полтавського ЦРВ АТ «Мега-

банк»; 

Харченко Марина,  

менеджер по роботі з персона-

лом АТ «УКРСИББАНК»; 

Черненко Сергій,  

головний економіст ТОВ «Буді-

вельна компанія «Комбінат виро-

бничих підприємств»  

VІІ Всеукраїнська науково-прак-

тична конференції молодих вче-

них «Наукове забезпечення роз-

витку національної економіки: 

досягнення теорії та проблеми 

практики» за участі стейкхолде-

рів в якості провідних фахівців 

банківських установ, страхових 

компаній, підприємств  

Листопад  

2020 р. 

Зоря С. П.,  

к.е.н., доцент;  

Безкровний О. В., 

к.е.н., доцент; 

Глущенко Ю. А., 

к.е.н., доцент; 

Бражник Л. В., 

к.е.н., доцент;  

Ніколаєнко Олена. 

Бездудна Лариса, 

Дроцька Лариса, 

Коломієць Олександр,  

Харченко Марина, 

Черненко Сергій, 

гаранти ОПП, 

групи розробників ОПП,  

група забезпечення спеціальності, 

ЗВО 1стн, 2стн, 2, 3 і 4 курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 



Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені особи 
Заплановані заходи 

Орієнтовні 

терміни 

Координатор за-

ходу від кафедри 
Заплановані учасники 

Рудик Володимир,  

завідувач кафедри фінансів, бан-

ківської справи, страхування та 

електронних платіжних систем 

Подільського державного агра-

рно-технічного університету 

Он-лайн лекція: «Міжнародна 

мобільність здобувачів вищої 

освіти: досвід організації та роль 

в підготовці високоякісних фахі-

вців з фінансів, банківської 

справи та страхування» 

Грудень 2020 р. 
Безкровний О. В., 

к.е.н., доцент 

Рудик Володимир 
гаранти ОПП, 

групи розробників ОПП,  

група забезпечення спеціальності,  

ЗВО 1стн, 2стн, 3 і 4 курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

Ніколаєнко Олена,  

менеджер Полтавської дирекції 

«Полтава – 1» Акціонерного то-

вариства «Страхова компанія 

«ТАС» 

Науковий семінар на тему: «На-

копичувальне страхування 

життя» 

Грудень 2020 р. 
Зоря С. П.,  

к.е.н., доцент 

Ніколаєнко Олена. 

гаранти ОПП, 

групи розробників ОПП,  

група забезпечення спеціальності, 

ЗВО 1стн, 2стн, 3 і 4 курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

Коломієць Олександр,  

керівник роздрібного бізнесу 

Полтавського ЦРВ АТ «Мега-

банк» 

Он-лайн лекція: «Комерційні 

банки як провідні фінансові по-

середники» 

Лютий 2021 р. 
Бражник Л. В., 

к.е.н., доцент 

Коломієць Олександр 

гаранти ОПП, 

групи розробників ОПП,  

група забезпечення спеціальності, 

ЗВО 1стн, 2стн, 3 і 4 курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

Бездудна Лариса,  

директор філії приватного акціо-

нерного товариства «Страхова 

компанія «Провідна» в м. Пол-

тава 

Науковий семінар на тему: 

«Практичні аспекти медичного 

страхування» 

Березень 2021 р. 
Зоря С. П.,  

к.е.н., доцент 

Бездудна Лариса, 

гаранти ОПП, 

групи розробників ОПП,  

група забезпечення спеціальності, 

ЗВО 1стн, 2стн, 3 і 4 курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

Головня Ірина,  

головний економіст служби роз-

дрібного бізнесу Акціонерного 

Науково-практична конференція 

за підсумками виробничих прак-

тик здобувачів вищої освіти за 

Березень 2021 р. 
Краснікова О. М., 

к.е.н., доцент 

Головня Ірина 

гаранти ОПП, 

групи розробників ОПП,  

група забезпечення спеціальності, 



Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені особи 
Заплановані заходи 

Орієнтовні 

терміни 

Координатор за-

ходу від кафедри 
Заплановані учасники 

товариства «Державний ощад-

ний банк України» 

освітньо-професійною програ-

мою фінанси, банківська справа 

та страхування першого (бакала-

врського) та другого (магістер-

ського) рівнів вищої освіти 

ЗВО 2стн і 4 курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

Авраменко Павло,  
 

Бездудна Лариса,  
 

Гайдабура Оксана,  
 

Головня Ірина,  
 

Дроцька Лариса,  
 

Коломієць Олександр,  
 

Кравець Валентина, 

начальник управління фінансів 

виробничої сфери Департаменту 

фінансів Полтавської обласної 

державної адміністрації  
 

Лєщенко Ігор,  

керівник бізнес обслуговування 

VIP-клієнтів Полтавського голо-

вного регіонального управління 

«Приват-банк» 
 

Ніколаєнко Олена,  
 

Рудик Володимир,  
 

Таран Яна,  

випускник освітньо-професійної 

програми Фінанси, банківська 

справа та страхування, 2019 р. 
 

Харченко Марина,  
 

Розширене засідання науково-

методичної ради спеціальності 

Фінанси, банківська справа та 

страхування щодо обговорення 

проектів освітньо-професійних 

програм фінанси, банківська 

справа та страхування першого 

(бакалаврського) та другого магі-

стерського рівні вищої освіти 

Березень –  

Квітень 2021 р. 

Безкровний О.В., 

к.е.н., доцент 

Зоря О. П., 

д.е.н., доцент 

Стейкхолдери 

гаранти ОПП, 

групи розробників ОПП,  

група забезпечення спеціальності, 

члени науково-методичної ради 

спеціальності 

ЗВО 1стн, 2стн, 1 - 4 курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 



Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені особи 
Заплановані заходи 

Орієнтовні 

терміни 

Координатор за-

ходу від кафедри 
Заплановані учасники 

Худолій Любов,  

завідувач кафедри банківської 

справи та страхування Націона-

льного університету біоресурсів 

і природокористування України, 

д. е. н., професор 
 

Черненко Сергій, 

Дроцька Лариса,  

керівник напряму трудових ресу-

рсів Полтавського головного ре-

гіонального відділення публіч-

ного акціонерного товариства 

Комерційний банк «Приватбанк»  

Он-лайн лекція: «Сутність бан-

ківської діяльності та основні 

принципи здійснення банківсь-

ких операцій». 

Квітень –  

Травень 

2021 р. 

Глущенко Ю.А 

к.е.н., доцент. 

Дроцька Лариса,  

гаранти ОПП, 

групи розробників ОПП,  

група забезпечення спеціальності, 

ЗВО 1стн, 2стн, 3 і 4 курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

Авраменко Павло,  

директор Полтавської філії Това-

риства з обмеженою відповідаль-

ністю «Фрідом Фінанс Україна»                                                                

Он-лайн лекція «Управління ін-

вестиційним портфелем банку» 
Травень 2021 р. 

Глущенко Ю.А 

к.е.н., доцент. 

Авраменко Павло,  

гаранти ОПП, 

групи розробників ОПП,  

група забезпечення спеціальності, 

ЗВО 1стн, 2стн, 3 і 4 курсу  

СВО Бакалавр 

Гайдабура Оксана,  

спеціаліст з обслуговування  

клієнтів А-банку 

Екскурсія по А-Банку: «Банків-

ські продукти та робота з клієн-

тами» 

Травень 2021 р. 
Дроботя Я. А., 

к.е.н., доцент 

Гайдабура Оксана, 

гаранти ОПП, 

групи розробників ОПП,  

група забезпечення спеціальності, 

ЗВО 1стн, 2стн, 3 і 4 курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 
 


