
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 2021-2022 н.р. 
Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені 

особи 

Заплановані заходи 

Орієн-

товні 

терміни 

Координатор заходу 

від кафедри 
Заплановані учасники Звіт про проведення заходу 

Коломієць Олек-

сандр, керівник розд-

рібного бізнесу Пол-

тавського ЦРВ АТ 

«Мегабанк» 

Семінар-тренінг за 

участю фахівців ба-

нківської установи 

«Інноваційна діяль-

ність комерційних 

банків» 

Жовтень  

2021 р. 

Бражник Л. В., к.е.н., 

доцент 

Коломієць  

Олександр  
гаранти ОПП, 

групи розробників 

ОПП,  

група забезпечення 

спеціальності, 

члени науково-мето-

дичної ради спеціаль-

ності 

ЗВО 1стн, 2стн, 1 - 4 

курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

Під керівництвом доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Браж-

ник Л.В. відбулася online-зустріч здобувачів вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування із фахівцемпрактиком (тьютором) – Олександр Ко-

ломієць, керівник відділу роздрібного бізнесу Полтавського ЦРВ АТ «МЕГАБАНК». 

На online-лекції Олександр Коломієць ознайомив з особливостями роботи банку, роз-

повів про його структуру, банківські продукти для населення, вимоги до банківських 

працівників. Він наголосив що сьогодення цифрових технологій викликало фундаме-

нтальні зрушення у фінансовій сфері, зокрема з’явилися численні технологічні та фі-

нансові інновації, що вбачають вектори світової торгівлі.  

Також було відмічено, що динамічні процеси сучасності вимагають від майбутнього 

спеціаліста досягнення компетентностей, володіти комплексом знань із теорії та прак-

тики у сфері фінансів, вміти розв’язувати складні спеціалізовані завдання у процесі 

професійної діяльності.  

Детальніше захід за посиланням 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-

bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/kolomiyec.pdf 

Лопатка Микола, 
провідний експерт з 

продажів та кредиту-

вання малого та се-

реднього бізнесу АТ 

КРЕДІ АГІКОЛЬ 

БАНК 

Харченко Марина, 

провідний спеціаліст 

по роботі з персона-

лом в Дніпровсь-

кому регіоні 

АТ УКРСИББАНК 

Науково-практична 

конференція 

«Практичні аспекти 

підготовки здобу-

вачів вищої освіти 

за освітньо-профе-

сійною програмою 

Фінанси, банків-

ська 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 

В Полтавському державному аграрному університеті на кафедрі фінансів, банківської 

справи та страхування факультету обліку та фінансів в рамках конференції за підсум-

ками виробничої практики «Технологічна по спеціальності» та з фінансів суб’єктів го-

сподарювання здобувачів вищої освіти ОПП «Фінанси, банківська справа та страху-

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

відбувся круглий стіл за участю стекхолдерів, членів групи забезпечення та здобувачів 

освітньої програми Фінанси, банківська справа та страхування «Проблеми забезпе-

чення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти».  

Надзвичайно корисними стали виступи стейкхолдерів: Харченко Марини, провідного 

спеціаліста по роботі з персоналом в Дніпровському регіоні АТ УКРСИББАНК, яка 

повідомила про можливості стажування в банківській установі та Лопатки Миколи, 

провідного експерта з продажів та кредитування малого та середнього бізнесу АТ 

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, який наголосив на необхідності вдосконалення професійної 

компетентності та побудові особистої стратегії розвитку фахівця.  

Учасники круглого столу визначили важливими завданнями підвищення якості прак-

тичної підготовки залучення стейкхолдерів з числа роботодавців до проведення окре-

мих тем дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти за ОПП «Фінанси, 

банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня, оглядових лекцій, 

практичних занять, навчальної та виробничої практики. 

Детальніше захід за посиланням 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-

bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/kruglyystil-041021_0.pdf 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/kolomiyec.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/kolomiyec.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/kruglyystil-041021_0.pdf
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/kruglyystil-041021_0.pdf


Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені 

особи 

Заплановані заходи 

Орієн-

товні 

терміни 

Координатор заходу 

від кафедри 
Заплановані учасники Звіт про проведення заходу 

Єгорова Наталія, 

начальник відділення 

АТ УКРСИББАНК     

в м. Полтава 

Дуальна лекція з 

дисципліни «Фі-

нансовий аналіз» 

на тему: «Аналіз 

кредитоспромож-

ності підприємств» 

Листо-

пад 2021 

р. 

Тютюнник Ю. М., 

к.е.н., доцент 
Єгорова Наталія 

ЗВО 2стн і 4 курсу  

1 листопада 2021 року відбулася дуальна лекція у дистанційному форматі в рамках 

вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» здобувачами вищої освіти 4 ку-

рсу СВО Бакалавр спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.  

Модераторами лекції виступили заступник декана факультету обліку та фінансів, 

к.е.н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Безкровний О. 

В. та к.е.н., професор кафедри економічної теорії та економічних досліджень Тютюн-

ник Ю. М. Лектор – керівниця відділення № 460 Полтавського регіонального управ-

ління «Укрсиббанк» Єгорова Наталія Сергіївна, яка є стейкхолдером ОПП Фінанси, 

банківська справа та страхування. Тема лекції: «Аналіз кредитоспроможності підпри-

ємств».  

Предметом обговорення на лекції стали питання щодо послідовності оцінювання фі-

нансового стану боржників – юридичних осіб як важливого елементу процедури їх 

кредитування. Лектор зосередив увагу на практичних аспектах аналізу платоспромож-

ності позичальників, зокрема обов’язкового врахування банком ряду кількісних кри-

теріїв для характеристики фінансового стану підприємства за інформацією його фінан-

сової звітності: частки власного капіталу у валюті балансу, величини чистого доходу, 

наявності чистого прибутку та інших  

Детальніше захід за посиланням 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-

bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/dualnalekciya.p 

Пузакова Юлія ме-

неджер по роботі з 

персоналом приват-

ного акціонерного то-

вариства «Страхова 

компанія «Саламан-

дра»; 

Головко Людмила, 
керівник відділення 

«Центральний офіс» 

Полтавського голов-

ного регіонального 

відділення публіч-

ного акціонерного то-

вариства Комерцій-

ний банк «Приват-

банк»; 

Бедрієнко Тетяна, 

керуюча відділенням 

№ 1 акціонерного то-

вариства «Полтава-

банк» м. Полтава; 

Розширене засі-

дання науково-ме-

тодичної ради спе-

ціальності Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

щодо обговорення 

проектів освітньо-

професійних про-

грам фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування пер-

шого (бакалаврсь-

кого) та другого 

магістерського рі-

вні вищої освіти 

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-мето-

дичної ради спеціаль-

ності 

ЗВО 1стн, 2стн, 1 - 4 

курсу  

СВО Бакалавр, 

1 курсу СВО Магістр 

10 лютого 2022 року відбулось розширене засідання робочих груп та груп забезпе-

чення освітньо-професійних програм Фінанси, банківська справа та страхування пер-

шого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів факультету обліку та фінан-

сів Полтавського державного аграрного університету. В засіданні прийняли участь 

стейкголдери: 

- здобувачі вищої освіти Вікторія Гаврилюк, Валерія Фурса, Віта Голобородько, Марія 

Ведмідь, Іван Лисокобилка; 

- випускники Діана Мауер (фахівець наукового відділу ПДАУ), Віталій Кучерук (АТ 

«Полтава-банк»), Богдан Дяченко (АТ «Укрексімбанк»), Віта Петренко (ТОВ «Мікро-

кредит»); 

- роботодавці Микола Лопатка (АТ «КЕРДІ АГРІКОЛЬ БАНК»), Олександр Коломієць 

(АТ «Мегабанк»), Олена Ніколаєнко (АТ СК «ТАС»); 

- представники ЗВО-партнерів Олена Яріш (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський універ-

ситет економіки і торгівлі»), Володимир Рудик (ЗВО «Подільський державний універ-

ситет»), Юлія Гаркуша (Одеський національний економічний університет), Сергій 

Степаненко (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короле-

нка). 

Учасники засідання обговорили пропозиції та зауваження стейкголдерів щодо проек-

тів освітніх програм: 

- удосконалення тематики та змісту ряду навчальних дисциплін, доповнення освітньої 

програми окремими актуальними елементами, розширення змісту питань та завдань 

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/dualnalekciya.p
https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/dualnalekciya.p


Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені 

особи 

Заплановані заходи 

Орієн-

товні 

терміни 

Координатор заходу 

від кафедри 
Заплановані учасники Звіт про проведення заходу 

Єгорова Наталія, 

начальник відділення 

АТ УКРСИББАНК в 

м. Полтава; 

Опря Катерина, фі-

нансовий директор 

товариства з обмеже-

ною відповідальні-

стю «Білоцерківська 

агропромислова 

група»; 

Бездудна Лариса, 
директор філії прива-

тного акціонерного 

товариства «Стра-

хова компанія «Про-

відна» в м. Полтава; 

Лєщенко Ігор, керів-

ник бізнес обслугову-

вання VIP-клієнтів 

Полтавського голов-

ного регіонального 

управління «Приват-

банк»; 

Рудик Володимир, 

завідувач кафедри фі-

нансів, банківської 

справи, страхування 

та електронних платі-

жних систем По-

дільсь-кого держав-

ного аграрно-техніч-

ного університету, д. 

е. н., професор; 

Худолій Любов,  

завідувач кафедри ба-

нківської справи та 

страхування Націона-

льного університету 

біоресурсів і приро-

докористування Ук-

раїни, д. е. н., профе-

сор; 

виробничої практики, залучення партнерських програм з потенційними роботодав-

цями, в тому числі шляхом залучення їх до викладання окремих тем навчальних дис-

циплін. 

Також було розглянуто результати анкетування здобувачів вищої освіти ОПП Фі-

нанси, банківська справа та страхування щодо якості викладання навчальних дисцип-

лін.  

Гаранти освітньо-професійних програм Фінанси, банківська справа та страху-

вання першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів факультету обліку 

та фінансів Полтавського державного аграрного університету кандидат економічних 

наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Олек-

сандр Безкровний і доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Олексій Зоря узагальнили отримані пропозиції та подякували 

усім учасникам обговорення проектів освітніх програм за активність, професійне ста-

влення, конструктивність у формулюванні поданих пропозицій. 

Детальніше захід за посиланням  

https://www.pdau.edu.ua/content/obgovorennya-proektiv-osvitnih-program-finansy-

bankivska-sprava-ta-strahuvannya 

 

https://www.pdau.edu.ua/content/obgovorennya-proektiv-osvitnih-program-finansy-bankivska-sprava-ta-strahuvannya
https://www.pdau.edu.ua/content/obgovorennya-proektiv-osvitnih-program-finansy-bankivska-sprava-ta-strahuvannya


Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені 

особи 

Заплановані заходи 

Орієн-

товні 

терміни 

Координатор заходу 

від кафедри 
Заплановані учасники Звіт про проведення заходу 

Мауер Діана, Біло-

зор Олена, 

випускники освітньо-

професійної програм 

Фінанси, банківська 

справа та страху-

вання, 2020 і 2021 

рр.; 

Ніколаєнко Олена, 

менеджер Полтавсь-

кої дирекції «Полтава 

– 1» акціонерного то-

вариства «Страхова 

компанія «ТАС». 

Агапова Неля,  

старший менеджер 

страхового брокера 

компанії «StarLife» 

Лопатка Микола, 

фінансовий консуль-

тант компанії 

«StarLife» 

Засідання науко-

вого студентського 

гуртка «Фінансо-

вий клуб» на тему 

«Практичні аспекти 

реалізації програм 

накопичувального 

(пенсійного) стра-

хування» 

Лютий  

2022 р. 

Зоря С. П., к.е.н., до-

цент 

Агапова Неля, 

Лопатка Микола,  

ЗВО 1 стн, 2 стн, 3 і 4 

курсу СВО Бакалавр 

8 лютого 2022 року в рамках засідання наукового студентського гуртка «Фінансо-

вий клуб» на прийняли участь уі представники страхового посередника компанії 

«StarLife», основним напрямом діяльності якої є консультації з питань фінансового 

забезпечення, накопичення капіталу та страхового захисту. 

Під час зустрічі старший менеджер страхового брокера Неля Агапова, а також фінан-

сові консультанти Микола Лопатка та Михайло Мандрика ознайомили учасників засі-

дання із ключовими аспектами реалізації страхових послуг у сфері страхування життя, 

а також особливостями фінансового посередництва на страховому ринку України. 

Стейкхолдери на прикладах довели необхідність страхового захисту, покликаного 

розв’язувати проблеми фінансового забезпечення в майбутньому, та актуальність об-

раного здобувачами освітньо-професійного напряму підготовки. 

Високий рівень інформативності та змістовності відповідей фахівців у сфері страху-

вання на запитання здобувачів вищої освіти свідчить про доцільність у перспективі 

проведення аналогічних заходів зі стейкхолдерами інших фінансових сфер із метою 

сприяння підготовці конкурентоспроможного фахівця у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування, здатного ефективно реалізовувати набуті компетентності в 

умовах ринкової економіки. 

Детальніше захід за посиланням  

https://www.pdau.edu.ua/content/investuy-u-maybutnye-praktychni-aspekty-realizaciyi-

program-zi-strahuvannya-zhyttya 

Єгорова Наталія, 

начальник відділення 

АТ УКРСИББАНК     

в м. Полтава 

Дуальна лекція з 

дисципліни «Бан-

ківська система» на 

тему: «Диджиталі-

зація в банківській 

діяльності» 

Квітень 

2022 р. 

Глущенко Ю. А., 

к.е.н., доцент 
Єгорова Наталія 

ЗВО 2стн і 4 курсу  

В сучасних умовах розвитку системи вищої освіти співпраця з роботодавцями є запо-

рукою успішної підготовки майбутніх фахівців. Однією з таких комунікацій стала зу-

стріч 6 квітня 2022 року на відкритій онлайн-лекції з дисципліни «Банківська сис-

тема» здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра факультету обліку та фінансів 

(ФБСС_41, 42) із керівницею  відділення № 460 Полтавського регіонального управ-

ління UKRSIBBANK Наталією  Єгоровою.  

Учасники зустрічі обрали таку актуальну тему: «Диджиталізація в банківській діяль-

ності» (лекторка Юлія Глущенко, к. е. н., доцентка, доцентка кафедри  фінансів, бан-

ківської справи та страхування). 

https://www.pdau.edu.ua/content/investuy-u-maybutnye-praktychni-aspekty-realizaciyi-program-zi-strahuvannya-zhyttya
https://www.pdau.edu.ua/content/investuy-u-maybutnye-praktychni-aspekty-realizaciyi-program-zi-strahuvannya-zhyttya


Стейкхолдери ОПП 

та інші зацікавлені 

особи 

Заплановані заходи 

Орієн-

товні 

терміни 

Координатор заходу 

від кафедри 
Заплановані учасники Звіт про проведення заходу 

На лекційному занятті розглядалися такі важливі питання, як  теоретичні аспекти ор-

ганізації процесу диджиталізації в банківській діяльності у світі та в Україні, її особ-

ливості в контексті здійснення банківських операцій і послуг у сучасних умовах, пе-

реваги Інтернет-банкінгу та мобільних додатків, розвиток сучасних цифрових проду-

ктів, а також упровадження протоколів безпеки та технологій захисту персональних 

даних користувачів. 

Детальніше захід за посиланням  

https://www.pdau.edu.ua/content/steykholdery-postiyni-partnery-organizaciyi-

navchalnogo-procesu-v-poltavskomu-derzhavnomu 

Бездудна Лариса, 
директор філії прива-

тного акціонерного 

товариства «Стра-

хова компанія «Про-

відна» в м. Полтава 

Дуальна лекція з 

дисципліни «Стра-

хування» на тему: 

«Особливості та 

значення ризико-

вих видів страху-

вання» 

Травень 

2022 р. 

Зоря С. П., к.е.н., до-

цент 

Бездудна Лариса, 

ЗВО 1 стн, 2 і 3 курсу 

СВО Бакалавр 

30.06.2022 р. в рамках проходження навчальної практики «Страхування» здобувачами 

вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування відбулася зу-

стріч із стейкхолдером у сфері страхування Бездудною Ларисою Григорівною, мудрою 

та талановитою директоркою філії приватного акціонерного товариства «Страхова ком-

панія «Провідна» в м. Полтава на досить актуальну тему «Врегулювання страхових ви-

падків у період воєнного стану», адже страхові компанії продовжують працювати, прий-

мати платежі та здійснювати виплати. 

Лариса Григорівна ознайомила студентів із чинним порядком обслуговування страхо-

вих подій у період воєнного стану, зокрема, щодо питань реєстрації звернення страху-

вальника, особливостей роботи регіонального центру з врегулювання страхових прете-

нзій, виплат на підставі внутрішньої експертної оцінки.  

Детальніше захід за посиланням  

https://www.pdau.edu.ua/content/aktualnist-profesiyi-nabuvaye-novyh-oznak-v-neprostyh-

realiyah-sogodennya 

     

В рамках засідання наукового гуртка «Фінансовий клуб» здобувачі вищої освіти спеці-

альності 072 Фінанси, банківська справа та страхування взяли участь в онлайн-семі-

нарі, що відбувся за участі стейкхолдера Віки Петренко, директорки філіалу ТОВ «Мі-

крокредит» (м. Полтава). 

Учасники заходу обговорили аспекти ліцензування цих структур, їхні переваги й недо-

ліки, кредитні продукти, які на сьогодні пропонують парабанківські фінансові струк-

тури, санкції у разі невчасної сплати за цими кредитними продуктами, також розгля-

нули структуру кредитного портфеля ТОВ «Мікрокредит», переваги й недоліки окре-

мих кредитних продуктів, таргетування кредитних продуктів цієї структури.  

Спікер наголосила на важливості для здобувачів вищої освіти отримання фінансових 

знань, адже в подальшому вони сформують професійні компетентності, комунікації і 

досвід, який студенти, зокрема, набувають під час засідань наукового гуртка. Також 

акцентувала увагу і на рисах, які формують успішного фінансового консультанта.  

Здобувачі вищої освіти отримали цікавий досвід, поглибили власні знання та практи-

чні навички. Під час розмови студенти мали змогу поставити спікеру запитання, зок-

рема про можливості втілення диджиталізованих інновацій у діяльність парабанківсь-

ких фінансових структур, про кар’єрні можливості в цих структурах.  

Детальніше захід за посиланням  

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-finansiv-

bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya/mikrokredyt_0.pdf 
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