
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 2021-2022 н.р. 
Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені особи 
Заплановані заходи 

Орієнтовні 

терміни 

Координатор за-

ходу від кафедри 
Заплановані учасники 

Коломієць Олександр, керівник 

роздрібного бізнесу Полтавсь-

кого ЦРВ АТ «Мегабанк» 

Семінар-тренінг за участю фахів-

ців банківської установи «Інно-

ваційна діяльність комерційних 

банків» 

Жовтень  

2021 р. 

Бражник Л. В., 

к.е.н., доцент 

Коломієць Олександр  
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 

Лопатка Микола, провідний 

експерт з продажів та кредиту-

вання малого та середнього біз-

несу АТ КРЕДІ АГІКОЛЬ БАНК 

Харченко Марина, провідний 

спеціаліст по роботі з персона-

лом в Дніпровському регіоні 

АТ УКРСИББАНК 

Науково-практична конференція 

«Практичні аспекти підготовки 

здобувачів вищої освіти за освіт-

ньо-професійною програмою Фі-

нанси, банківська справа та стра-

хування» 

Жовтень  

2021 р. 

Безкровний О.В., 

к.е.н., доцент 

Краснікова О. М., 

к.е.н., доцент 

Лопатка Микола 

Харченко Марина 

гаранти ОПП, 

групи розробників ОПП,  

група забезпечення спеціальності, 

ЗВО 2стн і 4 курсу  

СВО Бакалавр 

Єгорова Наталія, начальник 

відділення АТ УКРСИББАНК     

в м. Полтава 

Дуальна лекція з дисципліни 

«Фінансовий аналіз» на тему: 

«Аналіз кредитоспроможності 

підприємств» 

Листопад 2021 р. 
Тютюнник Ю. М., 

к.е.н., доцент 
Єгорова Наталія 

ЗВО 2стн і 4 курсу  

Пузакова Юлія менеджер по 

роботі з персоналом приватного 

акціонерного товариства «Стра-

хова компанія «Саламандра»; 

Головко Людмила, керівник 

відділення «Центральний офіс» 

Полтавського головного регіона-

Розширене засідання науково-

методичної ради спеціальності 

Фінанси, банківська справа та 

страхування щодо обговорення 

проектів освітньо-професійних 

програм фінанси, банківська 

справа та страхування першого 

Березень  

2022 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, 



Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені особи 
Заплановані заходи 

Орієнтовні 

терміни 

Координатор за-

ходу від кафедри 
Заплановані учасники 

льного відділення публічного ак-

ціонерного товариства Комер-

ційний банк «Приватбанк»; 

Бедрієнко Тетяна, керуюча від-

діленням № 1 акціонерного това-

риства «Полтава-банк» м. Пол-

тава; 

Єгорова Наталія, начальник 

відділення АТ УКРСИББАНК в 

м. Полтава; 

Опря Катерина, фінансовий ди-

ректор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Білоцерків-

ська агропромислова група»; 

Бездудна Лариса, директор філії 

приватного акціонерного товари-

ства «Страхова компанія «Про-

відна» в м. Полтава; 

Лєщенко Ігор, керівник бізнес 

обслуговування VIP-клієнтів 

Полтавського головного регіона-

льного управління «Приват-

банк»; 

Рудик Володимир, завідувач ка-

федри фінансів, банківської 

справи, страхування та електрон-

них платіжних систем Подільсь-

кого державного аграрно-техніч-

ного університету, д. е. н., про-

фесор; 

Худолій Любов,  

(бакалаврського) та другого магі-

стерського рівні вищої освіти 

1 курсу СВО Магістр 



Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені особи 
Заплановані заходи 

Орієнтовні 

терміни 

Координатор за-

ходу від кафедри 
Заплановані учасники 

завідувач кафедри банківської 

справи та страхування Націона-

льного університету біоресурсів 

і природокористування України, 

д. е. н., професор; 

Мауер Діана, Білозор Олена, 

випускники освітньо-професій-

ної програм Фінанси, банківська 

справа та страхування, 2020 і 

2021 рр.; 

Ніколаєнко Олена, менеджер 

Полтавської дирекції «Полтава – 

1» акціонерного товариства 

«Страхова компанія «ТАС». 

Ніколаєнко Олена, менеджер 

Полтавської дирекції «Полтава – 

1» акціонерного товариства 

«Страхова компанія «ТАС» 

Дуальна лекція з дисципліни 

«Страхування» на тему: «Прак-

тичні аспекти реалізації програм 

пенсійного страхування життя» 

Квітень 

2022 р. 

Зоря С. П., к.е.н., 

доцент 

Ніколаєнко Олена,  

ЗВО 1 стн, 2 і 3 курсу СВО Бака-

лавр 

Єгорова Наталія, начальник 

відділення АТ УКРСИББАНК     

в м. Полтава 

Дуальна лекція з дисципліни 

«Банківська система» на тему: 

«Диджиталізація в банківській 

діяльності» 

Квітень 

2022 р. 

Глущенко Ю. А., 

к.е.н., доцент 
Єгорова Наталія 

ЗВО 2стн і 4 курсу  

Бездудна Лариса, директор філії 

приватного акціонерного товари-

ства «Страхова компанія «Про-

відна» в м. Полтава 

Дуальна лекція з дисципліни 

«Страхування» на тему: «Особ-

ливості та значення ризикових 

видів страхування» 

Травень 

2022 р. 

Зоря С. П., к.е.н., 

доцент 

Бездудна Лариса, 

ЗВО 1 стн, 2 і 3 курсу СВО Бака-

лавр 

 


