
Результати виконання плану заходів по залученню 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 

Орієн-

товні 

терміни 

Координатор заходу 

від кафедри 
Заплановані учасники Звіт про проведення заходу 

Ніколаєнко Олена, 

менеджер Полтавсь-

кої дирекції «Полтава 

– 1» Акціонерного 

товариства «Страхо-

ва компанія «ТАС»; 

Бездудна Лариса, 

директор філії прива-

тного акціонерного 

товариства «Страхо-

ва компанія «Провід-

на» в м. Полтава; 

Дроцька Лариса, 

керівник напряму 

трудових ресурсів 

Полтавського голов-

ного регіонального 

відділення публічно-

го акціонерного то-

вариства Комерцій-

ний банк «Приват-

банк»; 

Коломієць Олек-

сандр, керівник розд-

рібного бізнесу Пол-

тавського ЦРВ АТ 

«Мегабанк»; 

Харченко Марина, 

менеджер по роботі з 

персоналом АТ «УК-

РСИББАНК»; 

Черненко Сергій, 

головний економіст 

ТОВ «Будівельна 

компанія «Комбінат 

виробничих підпри-

ємств»  

VІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференції моло-

дих вчених «Нау-

кове забезпечення 

розвитку націона-

льної економіки: 

досягнення теорії 

та проблеми прак-

тики» за участі 

стейкхолдерів в 

якості провідних 

фахівців банківсь-

ких установ, стра-

хових компаній, 

підприємств. 

Листо-

пад  

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 Олек-

сандр,  

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 освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та 

страхування прийняли участь в роботі VII Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної 

економіки: досягнення теорії та проблеми практики», присвяченої 100-річчю з 

часу заснування Полтавської державної аграрної академії: 

1. Ніколаєнко Олена, менеджер Полтавської дирекції «Полтава – 1» Акціоне-

рного товариства «Страхова компанія «ТАС»; 

2. Бездудна Лариса, директор філії приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «Провідна» в м. Полтава; 

3. Дроцька Лариса, керівник напряму трудових ресурсів Полтавського голов-

ного регіонального відділення публічного акціонерного товариства Комер-

ційний 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 «Комбі-

нат виробничих підприємств» 
Під час конференції відбулася плідна дискусія щодо наповнення освітньо-

професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти освітніми компонентами. Зокрема зацікавлена сторона, 

яку уособлювали представники страхової сфери (Бездутна Лариса та Ніколає-

нко Олена)запропонувала звернути увагу на доцільність розширення темати-

ки наявних дисциплін страхового спрямування темами, вивчення яких сприя-

тиме формуванню у майбутніх випускників компетентностей, пов’язаних із 

вмінням розробляти сучасні страхові продукти, актуальні на ринку страхових 

послуг. 

В свою чергу представники банківської сфери (Дроцька Лариса, Коломієць 

Олександр, Харченко Марина) відмітили позитивний аспект у співпраці з ка-

федрою фінансів, банківської справи та страхування щодо організації прохо-

дження здобувачами вищої освіти за освітньо-професійною програмою Фі-

нанси, банківська справа та страхування он-лайн виробничих практик та ви-

словили побажання щодо збільшення навчального часу на навчання студентів 

вмінням використовувати сучасні програмні продукти з якими працює банків-

ська сфера. 

Рудик Володимир,  

завідувач кафедри 

Он-лайн лекція: 

«Міжнародна мобі-

Грудень 

2020 р. 

Безкровний О. В., 

к.е.н., доцент 
Рудик Володимир 
гаранти ОПП, 

17 грудня 2020 року в рамках виконання Плану заходів залучення стейкхол-

дерів до реалізації освітнього процесу за ОПП Фінанси, банківська справа та 



Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені 

особи 

Заплановані заходи 

Орієн-

товні 

терміни 

Координатор заходу 
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Заплановані учасники Звіт про проведення заходу 

фінансів, банківської 

справи, страхування 

та електронних пла-

тіжних систем По-

дільського державно-

го аграрно-

технічного універси-

тету 

льність здобувачів 

вищої освіти: дос-

від організації та 

роль в підготовці 

високоякісних фа-

хівців з фінансів, 

банківської справи 

та страхування» 

групи розробників 

ОПП,  

група забезпечення 

спеціальності,  

ЗВО 1стн, 3 курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

страхування першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів ви-

щої освіти у 2020-2021 навчальному році було проведено он-лайн лекцію 

«Міжнародна мобільність здобувачів вищої освіти: досвід організації та роль 

в підготовці високоякісних фахівців з фінансів, банківської справи та страху-

вання». Захід було реалізовано з запровадженням інноваційних методів на-

вчання (бінарних, інтерактивних методів, технологій дистанційного навчання, 

мультимедійних технологій) у форматі Google Meet.  

Організатором заходу був Олександр Безкровний – гарант ОПП Фінанси, бан-

ківська справа та страхування першого рівня вищої освіти, заступник декана 

факультету обліку та фінансів, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування. Він відкрив зустріч, визначив її 

формат, представив спікерів та учасників обговорення, оголосив головні за-

вдання. Так, було підкреслено, що академічна мобільність учасників освітньо-

го процесу є важливою умовою забезпечення якості освіти. Вона, наразі, за-

безпечена відповідним нормативно-правовим регулюванням та положеннями 

ПДАУ. Наявний в університеті механізм дозволяє ефективно втілювати цей 

процес у освітню діяльність науково-педагогічних працівників та навчання 

студентів. (Матеріали доповіді - презентація) 

Головним спікером лекції був Володимир Рудик, стейкхолдер ОПП Фінанси, 

банківська справа та страхування першого рівня вищої освіти, завідувач ка-

федри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних 

систем Подільського державного аграрно-технічного університету, доктор 

економічних наук, професор. Він поділився власним досвідом міжнародного 

стажування за грантом ЮНЕСКО в Варшавському університеті. В рамках 

цього стажування було реалізовано навчальне та наукове стажування, забез-

печувалося поглиблення освітньо-наукового та культурного співробітництва 

між країнами. Деталі та враження від такого стажування були надзвичайно 

цікаві науково-педагогічним працівникам факультету обліку та фінансів, чле-

нам групи забезпечення ОПП Фінанси, банківська справа та страхування. 

Співдоповідачем он-лайн лекції виступила Єва Морозова, здобувач вищої 

освіти магістерського рівня за ОПП Фінанси, банківська справа та страхуван-

ня. Вона поділилася з своїми колегами – здобувачами вищої освіти 1стн, 2стн, 

3 і 4 курсу СВО Бакалавр, 1 курсу СВО Магістр – досвідом паралельного на-

вчання в Мюнхенському університеті. Єва розповіла студентам про особливо-

сті навчального процесу, вимоги до якості навчання. Вона підкреслила, що 

навички самоорганізації, самомотивації, прагнення до навчання, вдоскона-

лення і розвитку є дуже важливими для успішного здобуття освіти. 

Учасники заходу – члени групи забезпечення та здобувачі вищої освіти ОПП 

Фінанси, банківська справа та страхування – прийняли участь в обговоренні 

питань реалізації академічної мобільності, в тому числі внутрішньої. Важли-

вим кроком в її впровадженні стане, на думку учасників, укладання угоди про 

співпрацю між Полтавським державним аграрним університетом та Подільсь-

ким державним університетом. Обговорення перспектив укладання такої уго-



Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені 

особи 

Заплановані заходи 
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ди стало важливим результатом заходу. 

Ніколаєнко Олена,  

менеджер Полтавсь-

кої дирекції «Полтава 

– 1» Акціонерного 

товариства «Страхо-

ва компанія «ТАС» 

Науковий семінар 

на тему: «Накопи-

чувальне страху-

вання 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 

Удосконалення процесу підготовки конкурентоспроможного фахівця у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування У межах вивчення навчальних 

дисциплін «Страхування» та «Фінанси страхових організацій», плану заходів 

із залучення стейкхолдерів до реалізації освітнього процесу за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», а та-

кож роботи наукового студентського гуртка «Фінансовий клуб» 24 грудня 

2020 року закінчився курс онлайн-зустрічей здобувачів вищої освіти 1-го та 3-

го курсу скороченого терміну навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківсь-

ка справа та страхування» із фахівцем-практиком у сфері страхування, мене-

джером Полтавської дирекції «Полтава – 1» Акціонерного товариства «Стра-

хова компанія ”ТАС“» Оленою Ніколаєнко, ініційованих Світланою Зорею, к. 

е. н., доц., доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страхування.  

Під час грудневих зустрічей здобувачі вищої освіти мали можливість обгово-

рити вивчений матеріал із дисциплін страхового блоку, а також отримати нові 

знання від стейкхолдера освітньо-професійної програми стосовно практичних 

аспектів реалізації страхових послуг. Формат онлайн-зустрічей не завадив 

здобувачам вищої освіти отримати практичні навики з обрання найбільш оп-

тимальних програм накопичувального страхування з урахуванням різноманіт-

них обмежувальних чинників як особистісного, так і фінансового характеру за 

допомогою страхового калькулятора.  

Відмітивши високий рівень знань здобувачів вищої освіти, їх обізнаність та 

орієнтованість у ключових аспектах страхування, Олена Ніколаєнко запропо-

нувала в перспективі звернути увагу на висвітлення питань, що стосуються 

формування страхової культури, як основи розвитку ринку страхування життя 

в Україні. Це, за словами пані Олени, можна реалізувати як шляхом удоско-

налення змісту наявної тематики дисциплін страхового блоку, так і завдяки 

залученню здобувачів вищої освіти до участі у науково-практичних конфере-

нціях (різного рівня), олімпіадах і конкурсах наукових робіт зі спеціалізації 

«Страхування». 

Враховуючи важливість удосконалення процесу підготовки конкурентоспро-

можного фахівця у сфері фінансів, банківської справи та страхування, здатно-

го ефективно реалізовувати набуті компетентності в умовах ринкової еконо-

міки, учасники заходу прийняли рішення про доцільність таких зустрічей і в 

другому семестрі 2020–2021 навчального року паралельно з вивченням дис-

ципліни «Страхові послуги» та продовження курсу «Страхування». 

Коломієць Олек-

сандр,  

керівник роздрібного 

бізнесу Полтавського 

ЦРВ АТ «Мегабанк» 

Он-лайн лекція: 

«Комерційні бан-

ки як провідні 

фінансові посере-

дники» 

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 

Під керівництвом доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхуван-

ня Бражник Л.В. відбулася online-зустріч здобувачів вищої освіти спеціально-

сті 072 Фінанси, банківська справа та страхування із фахівцем-практиком 

(тьютором) – Олександр Коломієць, керівник відділу роздрібного бізнесу 

Полтавського ЦРВ АТ «МЕГАБАНК». На online-лекції Олександр Коломієць 

ознайомив з особливостями роботи банку, розповів про його структуру, бан-

ківські продукти для населення, вимоги до банківських працівників. Він наго-
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курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

лосив що сьогодення цифрових технологій викликало фундаментальні зру-

шення у фінансовій сфері, зокрема з’явилися численні технологічні та фінан-

сові інновації, що вбачають вектори світової торгівлі. Звернув увагу на необ-

хідність підготовки фахівців, які б володіли сучасними знаннями FinTech 

(пов’язано з прискоренням процесу диджиталізації), що сприяє відкритості та 

орієнтованості на споживача. Також було відмічено, що динамічні процеси 

сучасності вимагають від майбутнього спеціаліста досягнення компетентнос-

тей, володіти комплексом знань із теорії та практики у сфері фінансів, вміти 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання у процесі професійної діяльнос-

ті.  

Бездудна Лариса,  

директор філії прива-

тного акціонерного 

товариства «Страхо-

ва компанія «Провід-

на» в м. Полтава 

Науковий семінар 

на тему: «Практич-

ні аспекти медич-

ного 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 

26 квітня 2021 року відбулася відеоконференція з використанням сервісу 

Google Meet для студентів третього курсу та першого курсу скороченого тер-

міну навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

за участю Лариси Григорівни Бездудної, директорки філії ПАТ «Страхова 

компанія „Провідна“» в м. Полтава, на тему «Практичні аспекти медичного 

страхування». 

Під час відеоконференції Зоря Світлана Петрівна, к. е. н., доцентка, доцентка 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування, зазначила, що у 2020 

році СК «Провідна» була нагороджена дипломом «Фінансовий Оскар» одразу 

у двох номінаціях: «Лідер страхової медицини» та «Корпоративний партнер». 

А за підсумками Національної премії лідерам страхової галузі України СК 

«Провідна» отримала почесну відзнаку «Диплом лідера „За розвиток медич-

ного страхування в Україні“». 

Попередньо опанувавши навчальний матеріал з теми «Особливості та значен-

ня особистого страхування», яка передбачена робочою програмою дисциплі-

ни «Страхування», здобувачі вищої освіти мали можливість отримати додат-

кові знання від кваліфікованого практика у сфері медичного страхування сто-

совно особливостей програмних продуктів добровільного медичного страху-

вання, організації медичного обслуговування застрахованих на території 

України, схеми обслуговування через провідний медичний асистанс, роботи 

медичного асистансу в умовах карантину тощо. 

Пані Лариса наголосила на важливості неформальної та інформальної освіти у 

контексті самореалізації та здобуття додаткових професійних навичок майбу-

тніх фахівців у сфері страхування, запропонувавши здобувачам вищої освіти 

приєднатися до нового набору на онлайн-курс страхового агента від кращих 

фахівців СК «Провідна», а також до проходження виробничої практики на 

базі філії компанії. 

Головня Ірина,  

головний економіст 

служби роздрібного 

бізнесу Акціонерного 

товариства «Держав-

ний ощадний банк 

Науково-практична 

конференція за 

підсумками вироб-

ничих практик 

здобувачів вищої 

освіти за освітньо-

Березень 

2021 р. 

Краснікова О. М., 

к.е.н., доцент 

Головня Ірина 

гаранти ОПП, 

групи розробників 

ОПП,  

група забезпечення 

спеціальності, 

В режимі відеоконференції за підсумками виробничої практики «Комплексної з 

фаху» здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, бан-

ківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» освітнього рівня бакалавра було проведено конференцію 

 «Практичні аспекти фахових дисциплін у фінансовій роботі суб’єктів підприє-

мництва». 



Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені 

особи 

Заплановані заходи 

Орієн-

товні 

терміни 

Координатор заходу 

від кафедри 
Заплановані учасники Звіт про проведення заходу 

України» професійною про-

грамою фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

першого (бакалавр-

ського) та другого 

(магістерського) 

рівнів вищої освіти 

ЗВО 2стн і 4 курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

На порядку денному конференції  були такі питання: 

1. Підсумки проходження виробничої практики «Комплексна з фаху». 

2. Проблеми забезпечення якості практичної підготовки здобувачів вищої осві-

ти. 

3. Практичні аспекти фахових дисциплін у фінансовій роботі суб’єктів підпри-

ємництва. 

Актуальними, змістовними, цікавими у науковому та практичному аспектах 

були доповіді стейкхолдерів і здобувачів вищої освіти: 

Лариси Дроцької, керівниці напряму трудових ресурсів Полтавського головно-

го регіонального відділення акціонерного товариства комерційного банку 

«ПриватБанк»; 

Сергія Черненка, заступника голови з фінансової роботи виробничого сільсько-

господарського кооперативу «Злагода» Полтавського району; 

Анастасії Василенко, здобувачки вищої освіти, тема доповіді «Фінансова стій-

кість підприємства: сутність і методи оцінки (на матеріалах ТОВ «ІР-Агромир» 

м. Полтава)». 

Антона Лимаря, здобувача вищої освіти, тема доповіді «Банківський моніто-

ринг кредитних ризиків: сутність та основні напрями (на матеріалах Полтавсь-

кого ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Полтава)»; 

Андрія Майданіченка, здобувача вищої освіти, тема доповіді «Дослідження 

банківських продуктів для корпоративних клієнтів (на матеріалах Полтавського 

ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» м. Полтава)». 

Вікторії Гаврилюк, здобувачки вищої освіти, тема доповіді «Роль і місце пла-

тоспроможності підприємства в сучасному економічному середовищі  (на ма-

теріалах СК «Дружба» Полтавського району)»; 

Після доповіді було підбито підсумки конференції та проголошено її резолю-

цію.  

Авраменко Павло,  

Бездудна Лариса,  

Гайдабура Оксана,  

Головня Ірина,  

Дроцька Лариса,  

Коломієць Олек-

сандр,  

Кравець Валентина, 

начальник управлін-

ня фінансів виробни-

чої сфери Департа-

менту фінансів Пол-

тавської обласної 

державної адмініст-

рації  

Лєщенко Ігор,  

Розширене засідан-

ня науково-

методичної ради 

спеціальності Фі-

нанси, банківська 

справа та страху-

вання щодо обго-

ворення проектів 

освітньо-

професійних про-

грам фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування пер-

шого (бакалаврсь-

кого) та другого 

магістерського 

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 

12 лютого 2021 року на факультеті обліку та фінансів Полтавської державної 

аграрної академії відбулося розширене засідання науково-методичної ради 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» з обговорення про-

єктів освітніх програм. 

У засіданні науково-методичної ради, яке проходило у форматі круглого столу, 

взяли участь члени групи забезпечення, внутрішні стейкхолдери – здобувачі 

вищої освіти, зовнішні стейкхолдери – представники закладів вищої освіти і 

роботодавці. 

Прийнято рішення про напрями вдосконалення проєктів освітньо-професійних 

програм спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Серед 

важливих напрямів визначено необхідність залучення фахівців фінансової сфе-

ри до навчального процесу, опанування особливостей фінансів аграрної сфери 

у міждисциплінарних курсових роботах, набуття навичок практичної роботи 

під час виробничої практики, зокрема на підприємствах аграрної сфери. 



Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені 

особи 

Заплановані заходи 

Орієн-

товні 

терміни 

Координатор заходу 

від кафедри 
Заплановані учасники Звіт про проведення заходу 

керівник бізнес об-

слуговування VIP-

клієнтів Полтавсько-

го головного регіона-

льного управління 

«Приват-банк» 

Ніколаєнко Олена,  

Рудик Володимир,  

Таран Яна,  

випускник освітньо-

професійної програ-

ми Фінанси, банків-

ська справа та стра-

хування, 2019 р. 

Харченко Марина,  

Худолій Любов,  

завідувач кафедри 

банківської справи та 

страхування Націо-

нального університе-

ту біоресурсів і при-

родокористування 

України, д. е. н., 

професор 

Черненко Сергій 

рівні вищої освіти 

Дроцька Лариса,  

керівник напряму 

трудових ресурсів 

Полтавського голов-

ного регіонального 

відділення публічно-

го акціонерного то-

вариства Комерцій-

ний банк «Приват-

банк»  

Он-лайн лекція: 

«Сутність банків-

ської діяльності та 

основні принципи 

здійснення банків-

ських 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 

15 квітня 2021 року Юлія Глущенко, к. е. н., доцентка, доцентка кафедри фі-

нансів, банківської справи та страхування ПДАА, провела відкриту онлайн-

лекцію для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету обліку та 

фінансів (ФБСС_21, 22, 41, 42) на тему «Сутність банківської діяльності та 

основні принципи здійснення банківських операцій». 

У лекції розглядалися теоретико-методологічні основи банківської діяльності 

та практичні аспекти здійснення банківських операцій. 

Для підвищення рівня практичної спрямованості навчання в лекційному занятті 

взяли участь наші шановні стейкхолдери, зокрема керівниця напряму трудових 

ресурсів Полтавського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» Лариса Дроцька.  

Лариса Вікторівна доповіла про стан діяльності АТ КБ «ПриватБанк». У допо-

віді також було висвітлене таке важливе питання сьогодення, як кредитування 

бізнесових структур, зокрема їх підтримка шляхом зниження кредитної ставки 

та введення кредитних канікул. 

Цікавою та пізнавальною була розповідь про сучасні методи й сервіси безкон-

тактної оплати за допомогою гаджетів,  здійснення різних видів операцій і пла-

тежів у системі «Приват24» за допомогою чат-ботів ПриватБанку, безпечних 

розрахунків інтернет-картками тощо. 



Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені 

особи 

Заплановані заходи 

Орієн-

товні 

терміни 

Координатор заходу 

від кафедри 
Заплановані учасники Звіт про проведення заходу 

Звичайно, актуальним для здобувачів вищої освіти було розкриття нюансів 

проходження ознайомчої, виробничої та переддипломної практик у Полтавсь-

кому ГРУ АТ КБ «ПриватБанк». 

Авраменко Павло,  

директор Полтавсь-

кої філії Товариства з 

обмеженою відпові-

дальністю «Фрідом 

Фінанс Україна»                                                                

Он-лайн лекція 

«Управління інвес-

тиційним портфе-

лем 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 

14 травня 2021 року до участі у проведенні відкритої онлайн-лекції на тему 

«Управління інвестиційним портфелем банку» (з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент у банку», лекторка Юлія Глущенко, к. е. н., доцентка, доцентка 

кафедри  фінансів, банківської справи та страхування) для здобувачів вищої 

освіти СВО магістра факультету обліку та фінансів (ФБСС_мз_11, 

ФБСС_мз_11(з. н.)) долучився директор Полтавської філії ТОВ «ФРІДОМ ФІ-

НАНС УКРАЇНА» Павло Авраменко.  

Під час лекції обговорювалися питання правового забезпечення у сфері банків-

ського інвестування, структури, функцій і стратегії управління банківським 

портфелем цінних паперів, методології визначення дохідності цінних паперів, 

здійснення оцінки та управління  інвестиційним ризиком у банку. 

У своїй доповіді Павло Авраменко розповів, що ТОВ «ФРIДОМ ФІНАНС 

УКРАЇНА», яке він представляє, здійснює продаж держоблігацій і повне бро-

керське обслуговування: операції з цінними паперами, створення інвестиційно-

го портфеля, підбір варіантів на IPO. Компанія є підрозділом міжнародної гру-

пи Freedom Holding Corp. Холдинг зареєстрований у США (1930 Віледж Центр 

Кр., #3-6972, Лас Вегас, Невада, 89134) і надає клієнтам доступ до світових 

фондових ринків. Freedom Holding Corp. – одна з найбільших роздрібних інвес-

тиційних компаній на пострадянському просторі. З IV кварталу 2019 року акції 

Freedom Holding Corp. котируються на американській біржі Nasdaq (тікер 

FRHC). Рейтинг корпорації: «B-/B». Вона має стабільний прогноз від міжнаро-

дного агентства S&P. У 2019 році Freedom Holding Corporation посіла п’яте 

місце в OTCQX Best 50 за активністю торгів, обігнавши відомі світові бренди. 

Розкриваючи навчальні питання, стейкхолдер охарактеризував сутність проце-

су диверсифікації інвестиційного портфеля як ключового інструменту знижен-

ня ризику збитків і систематизації прибутків. Характеризуючи діяльність фон-

дового ринку України, він назвав основні біржові фінансові інструменти та 

представив їх структуру у 2020 році. 

Лектор розкрив тенденції інвестиційного ризику відносно дохідності, зокрема 

наголосив, що для гарантованого отримання прибутку треба вибирати фінансо-

ві інструменти з безризиковою нормою дохідності. 

Доповідь Павла Авраменка була досить змістовною та цікавою. На завершення 

він представив практичні аспекти напрямів зниження інвестиційного ризику, 

зокрема це диверсифікація інвестиційного портфеля, що складається з різних 

типів цінних паперів із різних галузей, які повинні мати різний рівень передба-

чуваної успішності, а отриманий від них дохід не повинен залежати один від 

одного. Павло Авраменко запросив здобувачів вищої освіти ПДАА на екскур-

сію до офісу компанії та наголосив, що в подальшому сприятиме вирішенню 

питання щодо проходження ними практики на її базі.  

Гайдабура Оксана,  Екскурсія по А- Травень Дроботя Я. А., к.е.н., Гайдабура Оксана, 14 травня 2021 року в межах вивчення дисципліни «Банківські операції» та в 



Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені 

особи 

Заплановані заходи 

Орієн-

товні 

терміни 

Координатор заходу 

від кафедри 
Заплановані учасники Звіт про проведення заходу 

спеціаліст з обслуго-

вування  

клієнтів А-банку 

Банку: «Банківські 

продукти та робота 

з клієнтами» 

2021 р. доцент гаранти ОПП, 

групи розробників 

ОПП,  

група забезпечення 

спеціальності, 

ЗВО 1стн, 2стн, 3 і 4 

курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

рамках плану роботи студентського наукового гуртка  «Фінансовий клуб» ви-

кладачка Дроботя Я. А., к. е. н., доцентка кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування, провела онлайн-зустріч для здобувачів вищої освіти спеціаль-

ності «Фінанси, банківська справа та страхування» за участю  Вікторії Петрен-

ко, кредитного спеціаліста ТОВ «Мікрокредит». Цей захід був міждисципліна-

рний, оскільки, крім студентів 2 курсу, на нього були запрошені студенти 4 

курсу, які вивчають дисципліну «Фінансове посередництво»  (викладачка Бра-

жник Л. В., к. е. н., доцентка кафедри фінансів, банківської справи та страху-

вання).  

Вікторія  Петренко ознайомила здобувачів вищої освіти з особливостями робо-

ти ТОВ «Мікрокредит», розповіла про історію формування та структуру цієї 

парабанківської фінансової організації, її кредитні продукти та вимоги до пра-

цівників. 

Студентам було надзвичайно цікаво, вони отримали приємні враження від лек-

ції, активно ставили запитання стосовно переваг парабанківських структур 

порівняно із банківськими, обмежень у наданні кредитів, переваг різних креди-

тних продуктів організації, цікавились перспективами щодо працевлаштування. 

Онлайн-лекція та фінансова гра, яку провела пані Вікторія, надали практичні 

знання щодо діяльності парабанківських фінансових структур у межах вивчен-

ня дисциплін «Банківські операції» та «Фінансове посередництво». 

 

Додатково проведені заходи за участю стейкхолдерів 
Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені особи 
Заходи Звіт про проведення заходу 

Фахівці Полтавського ЦРВ «Ме-

габанк» Олександр Коломі-

єць та Олена Ярова 

Відвідування здобувачі вищої освіти за спеці-

альністю «Фінанси, банківська справа та стра-

хування» 4 курсу 1 групи Полтавське ЦРВ 

«Мегабанк» в межах навчального процесу з 

дисципліни «Інформаційні системи і техноло-

гії у банківській сфері».  

16 вересня 2020 року здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 4 курсу 1 групи разом із доцентом кафедри фінансів, банківської справи та страху-

вання, кандидатом економічних наук Бражник Людмилою Василівною з навчальною метою 

відвідали Полтавське ЦРВ «Мегабанк». Цей захід було проведено в межах навчального процесу 

з дисципліни «Інформаційні системи і технології у банківській сфері». Співробітники банку 

ознайомили студентів із банківськими продуктами та технологіями, з можливостями мобільного 

банкінгу, інтернет-банкінгу, зони «24/7», todobank, миттєвого кредитування фізичних осіб. Фак-

тично відбувся виїзний семінар-тренінг за участю фахівців банківської установи. 

Студенти здобули цінний практичний досвід, переконались, що випускники факультету є конку-

рентоздатними на ринку праці, успішно працевлаштовуються за спеціальністю. 

Співробітники кафедри фінансів, банківської справи та страхування таким чином продовжують 

співпрацю із фінансовими установами, актуалізують зміст навчання, удосконалюють навчально-

методичний інструментарій для підвищення якості навчального процесу. 

Черненко Сергій, заступник 

голови виробничого сільськогос-

подарського кооперативу «Злаго-

да» Полтавського району з фі-

нансової роботи;  

Дроцька Лариса, керівника на-

Конференція за підсумками виробничої 

практики «Технологічна по спеціальності» 

здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, ба-

нківська справа та страхування» спеціально-

сті 072 «Фінанси, банківська справа та стра-

хування» СВО бакалавр «Практичні аспекти 

18 вересня 2020 року на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Полтавської дер-

жавної аграрної академії було проведено конференцію за підсумками виробничої практи-

ки «Технологічна по спеціальності» здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа 

та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» СВО бакалавр 

«Практичні аспекти фахових дисциплін у фінансовій роботі суб’єктів підприємництва». 

З доповідями виступили студенти Яременко Аліна «Оцінка фінансової  стійкості господарюючо-



пряму трудових ресурсів Полтав-

ського головного регіонального 

відділення ПАТ КБ «Приват-

Банк»;  

Ніколаєнко Олена, менеджера 

Полтавської дирекції «Полтава-

1» АТ «СК ”ТАС“» 

фахових дисциплін у фінансовій роботі 

суб’єктів підприємництва» 
го суб’єкта (на матеріалах СФГ «Агро-Стиль» Зіньківського району)»; Дудник Юлія «Доброві-

льне медичне страхування: сутність і перспективи розвитку в сучасних умовах 

(ПрАТ СК «ПРОВІДНА», м. Полтава)»; Гаврилюк Вікторія «Необхідність і сутність кредиту-

вання аграрних підприємств (на матеріалах СК «Дружба» Котелевського району)»; Жадан Анна 

«Фактори впливу на рівень конкурентоспроможності банку (на матеріалах Полтавського ГРУ 

АТ КБ «ПриватБанк», м. Полтава)»; Матіїв Іванна «Основні проблеми кредитування сільського-

сподарських підприємств (на матеріалах Полтавського ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», м. Полтава)»; 

Романець Галина «Організація розрахунків платіжними картками (на матеріалах Полтавського 

ГРУ АТ КБ «ПриватБанк», м. Полтава)». 

Важливою складовою конференції стали доповіді стейкхолдерів. Ці виступи були надзвичайно 

корисними для усіх присутніх студентів, цікавими та актуальними. 

Було досягнуто домовленості про залучення стейкхолдерів до викладання окремих тем дисцип-

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

страхування» першого (бакалаврського) рівня. 

Директор ТОВ «Інфосвіт ІТ Сер-

віс» Олег Михайлович Бонда-

ренко 

Зустріч декана факультету обліку та фінан-

сів Людмили Олександрівни Дорогань-

Писаренко та викладацького колективу ка-

федри фінансів, банківської справи та стра-

хування із директором ТОВ «Інфосвіт ІТ 

Сервіс» Олегом Михайловичем Бондаренком. 

Відповідно до вимог стейкхолдерів-роботодавців сучасний фахівець зі спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» повинен мати досконалі знання, вміння та практичні навички 

використання програмного забезпечення ІТ-систем, виконувати складні спеціалізовані завдання 

у процесі професійної діяльності. 

Відбулася зустріч декана факультету обліку та фінансів Людмили Олександрівни Дорогань-

Писаренко та викладацького колективу кафедри фінансів, банківської справи та страхування із 

директором ТОВ «Інфосвіт ІТ Сервіс» Олегом Михайловичем Бондаренком. 

На цьому етапі робоча група займається адаптацією методичного забезпечення дисципліни до 

можливостей платформи «Універсал 7» як системи управління ресурсами підприємства. 

З метою поглиблення практичного досвіду та набуття фахових компетентностей у межах науко-

во-технічної співпраці здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 

страхування» вивчатимуть інформаційні системи та технології у фінансах із застосуванням про-

грамного комплексу «Універсал» (інформаційної системи класу ERP вітчизняного виробництва). 

Використання сучасних ІТ-продуктів сприяє підготовці на належному рівні сучасних фахівців 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».  

Страховий брокер StarLife Люд-

мила Іванівна Рудько  
Директорка філії СК «Провідна» 

в Полтавській області Лариса 

Григорівна Бездудна  
Керівниця відділення № 460 

Полтавського регіонального 

управління «Ukrsibbank» Ната-

лія Сергіївна Єгорова 

Заступниця директора з розвитку 

регіональної мережі «Українська 

універсальна біржа» Наталія 

Валеріївна Шокодько 

Начальниця управління обслуго-

вування розпорядників коштів та 

інших клієнтів Головного управ-

ління Державної казначейської 

Ознайомчі екскурсії студентів ОПП Фінанси, 

банківська справа та страхування під час 

навчальних практик. 

У межах навчальної практики «Фінанси підприємств» і «Страхування» перша ознайомча зустріч 

студентів-практикантів (ОПП Фінанси, банківська справа та страхування), керівниками якої є 

Людмила Василівна Бражник, Олександр Валентинович Безкровний та Олексій Петрович Зоря, 

відбулася зі страховим брокером StarLife Людмилою Іванівною Рудько, яка популярно розповіла 

про особливості добровільного страхування працівників, розвиток страхового ринку України та 

його перспективи. Доповідь викликала безперечну зацікавленість здобувачів вищої освіти. 

Також відбулася зустріч із директоркою філії СК «Провідна» в Полтавській області Ларисою 

Григорівною Бездудною, яка попередньо ознайомила екскурсантів із напрямами діяльності від-

ділів страхової компанії, їх мету. Наших студентів запросили пройти виробничу практику. 

Керівниця відділення № 460 Полтавського регіонального управління «Ukrsibbank» Наталія Сер-

гіївна Єгорова доступно розповіла про історію та основні напрями роботи своєї фінансової уста-

нови (зокрема розрахунково-касову роботу та роботу з преміальними клієнтами) і як потенцій-

ний роботодавець озвучила своє бачення необхідних компетентностей обраної спеціальності. 

Наталія Сергіївна є одним зі стейкхолдерів, що активно бере участь у розробленні освітньо-

професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування, а також вона, що дуже приєм-

но, є колишньою випускницею нашого факультету обліку та фінансів.  

Відбулася також онлайн-зустріч (відеоконференція) із заступницею директора з розвитку регіо-



служби України в Полтавській 

області Наталія Миколаївна 

Пилипенко  

нальної мережі «Українська універсальна біржа» Наталією Валеріївною Шокодько, яка презен-

тувала процедуру аукціонів закупівлі та продажу через електронний майданчик Prozorro. 

Студенти-практиканти мали ознайомчу зустріч із начальницею управління обслуговування роз-

порядників коштів та інших клієнтів Наталією Миколаївною Пилипенко та провідними фахів-

цями Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області. 

Здобувачі вищої освіти отримали практичний досвід щодо специфіки роботи та функцій ДКСУ, 

механізму автоматизованих процесів фінансових операцій. 

Загалом стейкхолдери висловили готовність сприяти практичній підготовці майбутніх фахівців і 

запросили їх на виробничу практику, яка розширить перспективи їхнього подальшого працев-

лаштування за обраним фахом. 

 


