
Обговорення проєктів освітніх програм 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

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 проєктів 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. 

 
Зі вступним словом звернувся до присутніх Олександр Безкровний, 

гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, заступник 

декана, к. е. н., доцент, який представив групу забезпечення та присутніх 

стейкхолдерів, висловив подяку всім учасникам розроблення проєктів 

освітніх програм за плідну й активну роботу, охарактеризував суть 

особливостей та унікальності проектів. Зокрема наголосив на тому, що 

особливість освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня 

полягає у сприянні набуттю необхідних знань, умінь і практичних навичок 

щодо економічних процесів і закономірностей діяльності суб’єктів 

виробничих підприємств, зокрема аграрної сфери, фінансово-кредитних 

установ і страхових організацій, у тісній співпраці з виробничими 

підприємствами різних галузей, банками, страховими компаніями та 

бюджетними установами регіону, що дозволяє опанувати сучасний стан 

фінансової системи, зокрема шляхом проходження виробничої практики в 

банках, страхових компаніях, фіскальних органах, органах соціального 

захисту, на сучасних виробничих підприємствах аграрної та інших сфер 

економіки; написання та захисту на її основі курсових робіт, звітів із 



виробничої практики, тез, статей; презентації проведених досліджень і 

пропозицій на науково-практичних конференціях.  

 
Гарант освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня 

Олексій Зоря, професор кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування, к. е. н., доцент, розкрив особливості та унікальність освітньої 

програми другого (магістерського) рівня, що полягає у сприянні набуттю 

фундаментальних знань і практичних навичок для розв’язання складних 

проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування шляхом 

проведення досліджень і здійснення інновацій. Унікальність цієї програми – 

у її сфокусованості на інвестиційно-інноваційному розвитку аграрного 

виробництва та його фінансово-кредитної інфраструктури. 

Лариса Дроцька, керівниця напряму 

трудових ресурсів Полтавського головного 

регіонального відділення ПАТ Комерційний 

банк «ПриватБанк», оцінила рівень знань і 

вмінь здобувачів вищої освіти як достатньо 

високий для роботи в банківських установах. 

Однак підкреслила, що в сучасних умовах потрібно постійно розвиватись, 

набувати нових знань, навіть у процесі професійної діяльності. Для 

здобувачів вищої освіти надзвичайно важливими є практичні навички та 

вміння, які вони можуть здобути під час навчальних і виробничих практик, 

науково-практичних конференцій. Важливою для забезпечення 

конкурентоздатності випускників у сучасних умовах, на думку пані Лариси, 

є дисципліна «Ділова іноземна мова». 

Лариса Бездудна, директорка філії ПАТ 

«Страхова компанія “Провідна”» в м. Полтава, 

також наголосила на доцільності більш 

практичного спрямування освітніх програм. Вона 

висловила велику зацікавленість щодо участі в 

навчальному процесі шляхом проведення лекцій і 

семінарів. Заявлені гарантами особливості освітніх програм, на думку пані 

Лариси, можуть бути більш детально розкриті під час обговорення зі 

студентами, зокрема особливості страхування аграрних ризиків. 

Олена Яріш, завідувачка кафедри фінансів та банківської справи, к. 

е. н., доцентка, зазначила, що освітні програми є актуальними, сучасними та 

конкурентоздатними на ринку праці. Надзвичайно важливими у сучасних 



умовах застосування інноваційних методів 

підготовки є динамічність і систематична 

актуалізація змісту навчання, синергія взаємодії 

освіти, науки та бізнесу, студентоцентризм, 

забезпечення академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти. Важливо, що вже на 

сьогодні є можливості для академічної 

мобільності між студентами Полтавської державної аграрної академії та ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки та торгівлі».  

Володимир Рудик, завідувач кафедри 

фінансів, банківської справи, страхування та 

електронних платіжних систем 

Подільського державного аграрного 

університету, д. е. н., професор, підкреслив, 

що йому надзвичайно імпонує аграрна 

спрямованість в особливостях освітніх 

програм, включення в них актуальних навчальних дисциплін практичного 

спрямування. Окрім того, пан Володимир зазначив про доречність рішення 

групи забезпечення щодо залучення до викладання практичних аспектів 

дисциплін роботодавців із фінансової сфери, банківських і страхових 

організацій. Загалом проєкти освітньо-професійних програм відповідають 

вимогам стандартів вищої освіти і заслуговують на високу оцінку, а їх 

реалізація забезпечить високий рівень підготовки здобувачів. 

Юрій Тютюнник, професор 

кафедри економічної теорії та 

економічних досліджень, к. е. н., доцент, 

доповів про результати анкетування 

стейкхолдерів (роботодавців). Підсумки 

анкетування допомогли зрозуміти 

пріоритети покращення якості освітніх 

послуг, виявити взаємовигідні форми 

співпраці ПДАА і її кафедри фінансів, банківської справи та страхування зі 

стейкхолдерами, що дозволяє вдосконалювати теоретичну та практичну 

складові підготовки фахівців і формування необхідних компетентностей для 

задоволення потреб ринку праці. 

Наталія Єгорова, начальниця відділення АТ «УКРСИББАНК»,  

випускниця академії, з теплом і вдячністю згадала студентські роки, високо 

оцінила рівень здобутих знань. Вона звернула увагу на необхідність навичок 

аналізу показників фінансового стану та фінансової діяльності 

господарюючих суб’єктів. Наголошуючи на необхідності збільшення 

практичного досвіду в межах цих освітніх програм, вона висловила 

готовність до співпраці як наставниця здобувачів під час практик. Пані 

Наталія зазначила, що надзвичайно плідним для здобувачів вищої освіти є 

залучення до читання лекцій і семінарських занять, інших наукових і 

навчальних заходів саме представників фінансового сектора. 



Олена Ніколаєнко, менеджер Полтавської 

дирекції «Полтава-1» АТ «Страхова компанія 

”ТАС“», також висловила рішучу підтримку 

актуальності ОП, причому не тільки для 

професійної кар’єри у фінансовій сфері, а й 

загалом для забезпечення фінансової грамотності, 

фінансової культури громадян, що є запорукою 

добробуту та благополуччя держави. Важливими є всі фінансові дисципліни, 

бо вони формують практичні навички як свідомої фінансової поведінки, так і 

професійної роботи в цій сфері. Пані Олена також підкреслила готовність і в 

подальшому продовжувати активну співпрацю щодо залучення до 

практичної підготовки здобувачів. 

Олена Єгорова, доцентка кафедри економічної теорії та економічних 

досліджень, к. е. н., доцентка, доповіла про результати анкетування серед 

внутрішніх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти). На думку студентів, до 

ОП доцільно включити компоненти, які дозволять здобувачам вищої освіти 

мати навички для ведення власного бізнесу. Також студенти виявили 

бажання опановувати англійську мову, глибше вивчати інформаційні 

технології, прагнення до ширшого освоєння комунікативних навичок і 

соціальної адаптації. 

  
 

Власну думку щодо проектів ОП також висловили студенти 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», які навчаються 

за цими освітньо-професійними програмами: 

- Ольга Батієвська (студентка 1 курсу магістерського 

рівня) зазначила про необхідність вивчення специфіки 

фінансів суб’єктів господарювання аграрної сфери в 

окремих навчальних дисциплінах; 

- Віта Голобородько (студентка 3 курсу 

бакалаврського рівня) також акцентувала увагу на 

доцільності врахування особливостей аграрної сфери у 

процесі викладання дисциплін фінансового профілю 

(практичні задачі, кейси, конкретні приклади), виявила 

інтерес до отримання додаткових знань із фінансового 

права; 



- Андрій Циб (студент 3 курсу 

бакалаврського рівня) наголосив на 

актуальності знань із функціонування 

інформаційних систем у фінансовій сфері та 

фінансових установах, розвитку цифрових 

фінансів, процесу діджиталізаціїї у фінансовій 

сфері. 

Ольга Дорошенко, голова науково-методичної ради, доцентка кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування, к. е. н, доцентка, зосередила 

увагу на студентоорієнтованості освітніх програм, на врахуванні всіх запитів 

здобувачів вищої освіти, зокрема можливості вибору дисциплін, цікавих 

саме для студентів.  

На завершення зустрічі Олександр Безкровний узагальнив результати 

обговорення учасників розширеного засідання, потім було прийнято рішення 

про напрями вдосконалення проєктів освітньо-професійних програм 

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

напрямів було визначено необхідність залучення фахівців фінансової сфери 

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. 


