
Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

на освітньо-професійну програму «Фінанси і кредит»  

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Період громадського обговорення освітньої програми – з 29 березня 2022 р. по 29 квітня 2022 р. 
http://puet.edu.ua/sites/default/files/pr-oop22-fbs-m.pdf 

 

Категорія 

стейкхолдерів 

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 

Місце роботи 

(навчання) 

 

Зміст пропозиції(-й) та її (їх) обґрунтування 

 

Примітка про врахування / неврахування 

Представник 

роботодавців 

Климченко 

Олена 

Ігорівна 

Директор 

представництва 

Полтава-1 ПрАТ 

СК «ТАС» 

приватна 

 

 

З метою наповнення сучасним змістом 

компетенцій, що здобуваються у сфері 

фінансового менеджменту підприємств за умов 

розширення потреби їх антикризового управління 

під впливом існуючих загроз та посилення ризику 

нестабільності у воєнний період та врахування 

особливостей реструктуризації бізнесу у 

повоєнний період відбудови економіки 

рекомендовано  внести відповідні зміни до 

тематичного плану навчальної дисципліни ОК 

«Фінансова санація та банкрутство підприємства» 

та уточнити її назву 

Пропозицію враховано 

Назву навчальної дисципліни «Фінансова 

санація та банкрутство підприємства»  

замінено на -  «Антикризове фінансове 

управління підприємством» та внесено 

зміни до тематичного плану навчальної 

дисципліни 

Представник 

академічної 

спільноти 

Зоря Олексій 

Петрович 

Д.е.н., професор 

кафедри фінансів, 

банківської справи та 

страхування, 

Полтавського 

державного аграрного 

університету 

Трансформація моделі  фінансового забезпечення 

реального сектору економіки в умовах війни та 

післявоєнної відбудови України актуалізує 

потребу у розвитку  нових знань  з проектного 

фінансування. У зв’язку з цим  рекомендовано 

внести до ОПП освітню компоненту, що пов’язана 

з  організацією та фінансуванням інвестиційних 

проектів  у нових реаліях. 

Пропозицію враховано 

До переліку вибіркових дисциплін, що 

формують професійні компетентності, введено 

дисципліну «Проектне фінансування» 

Здобувач 

вищої освіти 

Карачковська 

Поліна Сергіївна 

Здобувач другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти за ОПП  

ФК м - 11 

 

 

Сприяти розвитку hard skills і soft skills через 

поширення інформації про сучасні можливості 

неформальної освіти в межах ОПП. 

 

Пропозицію враховано. 

Рекомендовано НПП відображати інформацію 

щодо актуальних можливостей здобуття 

студентами неформальної освіти (посилання на 

інтернет-курси з великомасштабною 

інтерактивною участю та відкритим доступом 

через Інтернет) у силабусі,  дистанційному 

курсі ОК. 
 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/pr-oop22-fbs-m.pdf


 


