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ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ  

ТА БІЗНЕСУ 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ 

СУБ'ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Місія кафедри – формувати компетентного 

фахівця у сфері фінансів, конкурентного в 

глобальному просторі 
 



ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ: 

ФІНАНСІВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

  Студентоцентризм – базовий принцип організації навчального 
процесу, - максимальне наближення змісту освіти і методології 
навчання до здібностей, зацікавлень і життєвих планів студента 

 

 Компетентнісний підхід у підготовці фахівців-фінансистів – 
формування у студента знань, умінь, навичок та особистісних 
якостей, що забезпечують йому здатність до вирішення 
конкретних завдань у сфері управління фінансами   

 

 Органічне поєднання освітньої, наукової та виховної діяльності 

 

 Формування у студентів інноваційного типу мислення та 
здатності до інноваційного типу діяльності 

 

 Формування особистості, конкурентоспроможної в знаннєвій 
економіці, та фахівця, мотивованого і здатного до навчання 
впродовж життя 

  



КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ ФІНАНСІВ СУБЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 На кафедрі працює 11 викладачів, з них: 

- 2 доктори наук, професори; 

-    7 кандидатів економічних наук, доцентів; 

- 1 кандидат економічних наук, старший викладач. 

 Більшість викладачів кафедри мають досвід практичної 

діяльності.  

 Співробітники кафедри активно займаються науковими 

дослідженнями; є наставниками академічних груп.  

 



НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ 

ФІНАНСІВ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Освітньо-кваліфікційний рівень “бакалавр”: 

 
Нормативні дисципліни 

• Банківська система 

• Страхування 

• Фінанси підприємств 

 

Вибіркові дисципліни 

• Фінансова діяльність суб'єктів 

підприємництва 

• Фінансовий аналіз  

• Корпоративні фінанси 

• Бюджетування діяльності 

суб'єктів господарювання 

• Страхування ІІ 

• Аналіз банківської діяльності 

• Управління страховими 

ризиками 



НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ 

КАФЕДРОЮ ФІНАНСІВ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

 

Освітньо-кваліфікційний рівень “магістр”: 

 

Нормативні дисципліни 

• Фінансовий менеджмент 

• Управління фінансами 

суб'єктів господарювання 

• Науковий семінар 

Вибіркові дисципліни 

• Ринок фінансових послуг 

• Фінансовий менеджмент в 

малому бізнесі 

 



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ 

СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Наукова робота як невід’ємний елемент професійної 

підготовки передбачає проведення круглих столів, 

науково-практичних конференцій, семінарів і тренінгів 

за обов’язкової участі спеціалістів-практиків, 

експертів у певних сферах бізнесу, науковців, 

державних управлінців. Це передбачає налагодження 

партнерських зв’язків із підприємствами сфери 

бізнесу, організаціями, органами державної влади і 

управління 

Наукова робота на кафедрі здійснюється за такими напрямами: 

 

 виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень;  

  підготовка та видання монографій, наукових статей, тез доповідей;  

 керівництво роботою аспірантів, які закріплені за кафедрою;  

 участь науково-педагогічних працівників кафедри, аспірантів у міжнародних й всеукраїнських 

науково-практичних конференціях;  

 наукове співробітництво з провідними науковими установами, суб'єктами господарювання;  

 участь у міжнародних семінарах та стажування науково-педагогічних працівників кафедри в 

навчальних закладах України, Польщі;  

 залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи через наукові гуртки, конкурси 

наукових робіт. 

 



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ 

СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Основні тематичні напрямки наукових досліджень: 

• управління ринковою вартістю акцій українських корпорацій; 

• стратегічні напрями активізації фондового ринку України; 

• фінансовий потенціал функціонування малих та середніх підприємств; 

• фінансовий потенціал суб’єктів господарювання прикордонних територій Західного регіону  

Під керівництвом професорів і 

доцентів кафедри захищено 6 

кандидатських дисертацій. 

За співавторством працівників 

кафедри вийшло друком 16 

монографій, 7 посібників. 

Станом на 2016 рік за кафедрою 

закріплено 7 аспірантів.    



СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 

“ФІНАНСИСТ” 

Багатство − це продукт 

здатності мислити                                          

Е. Ранд 

Метою роботи гуртка є  формування 

фахівця, здатного інноваційно підходити 

до розв’язання проблем у сфері 

фінансового управління суб’єктів 

господарювання, висококласного 

спеціаліста, здатного не лише 

засвоювати і відтворювати, а 

генерувати нові знання  

 

Керівником гуртка є 

доцент кафедри 

фінансів суб'єктів 

господарювання  

Сич О.А. 



 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 

“ФІНАНСИСТ” 

 
З початку свого існування (2009) учасники гуртка 

«Фінансист» беруть участь у проведенні круглих 

столів, наукових семінарів, науково-практичних 

конференцій. Гурток став співорганізатором 

щорічного Міжнародного науково-практичного 

семінару «Страховий ринок: сучасні виклики в 

умовах глобалізації» (започаткованого у 2013 

р.). 

Під керівництвом викладачів кафедри готуються 

студентські наукові статті, стденти-гуртківці 

беруть активну участь у студентських наукових 

конференціях, зокрема міжнародних, у Польщі, 

Литві, Білорусі, всеукраїнських форумах та 

семінарах, публікують тези доповідей.  

 Учасники гуртка «Фінансист» співпрацюють з 

Львівською міською радою (беруть учать у 

програмі «Перший кар’єрний крок»), з 

Львівською обласною адміністрацією (беруть 

участь у конкурсі бізнес-планів). За час 

існування гуртка було розроблено десятки 

проектів, отримано дипломи за кращі бізнес-

плани. 

До Дня Університету гурток «Фінансист» 

готує семінари та круглі столи з 

актуальних питань управління 

фінансами, зокрема відбулись круглі 

столи на тему «Фінансова 

спроможність територіальних громад в 

контексті реформи місцевого 

самоврядування» (8 жовтня 2015 р.) та 

«Стан та перспективи розвитку ринку 

фінансового консалтингу в Україні»  

(10 жовтня 2016 р.).  

 



СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК 

“ФІНАНСИСТ” 

Студенти-гуртківці здійснюють наукові дослідження, готують наукові роботи, 

беруть участь у проведенні фахової олімпіади зі спеціальності 

«Банківська справа» та «Страхування», які проводяться в режимі он-

лайн. Так, результатами участі у Всеукраїнській олімпіаді з «Фінансового 

менеджменту»  в м. Луцьк учасники гуртка Калічак Ірина та Терещук 

Євгенія здобули 4 місце та грамоту за креативний підхід до 

розв’язування завдань. 

 Щороку учасники гуртка беруть участь в 

інтелектуальній грі «Брейн-ринг зі 

страхування». У 2016 році команда 

факультету управління фінансами та 

бізнесу ЛНУ «Вовки з Медової» 

виборола ІІ місце серед п’яти 

команд ВНЗ України та Польщі, її 

учасники - Олександр Беднарський, 

Марія Біляк, Володимир Войтович, 

Павло Іськевич, Микола Черепанин. 



ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

КАФЕДРИ ФІНАНСІВ СУБЄКТВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Випускники у 
майбутньому 

можуть ОБІЙМАТИ 
ПОСАДИ 

 

у сфері фінансового посередництва 

 (в банках, страхових та інвестиційних компаніях і ін.) 

 

в консалтингових 

фірмах, 

аудиторських 

компаніях, 

рейтингових 

агентствах 

 

в органах державної 

виконавчої влади  

та управління 

економікою 

 на підприємствах різних форм власності, масштабів діяльності й 

організаційно-правових форм  

 на посадах фахівців фінансових та економічних підрозділів, фінансового 

менеджера, фінансового та інвестиційного консультантів 

 



КАФЕДРОЮ НАЛАГОДЖЕНА СПІВПРАЦЯ З ТАКИМИ СУБ'ЄКТАМИ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ НАДАЮТЬ МІСЦЯ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТАМ ТА Є ПОТЕНЦІЙНИМИ РОБОТОДАВЦЯМИ  

ПІДПРИЄМСТВА  

Корпорація “Електрон” 

ПАТ “Іскра” 

ТОВ Українська панчішна компанія” 

ГНК “Гетьман” 

Готель “Дністер” 

Готель “Леополіс” 

ПАТ “Галичфарм” 

ДА Укравтодор 

ПАТ “Галичфарм” 

ПП “Західний Буг” 

ДП “Міжгірське лісове 

господарство” 

Західна консалтингова група 

Western Ukrainian Management 

Consulting 

 

БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ 

ПАТ “ПриватБанк” 

ПАТ “UniCredit Bank” 

АТ “Райффайзен Банк Аваль” 

ПАТ “Укрсоцбанк” 

ПАТ “КРЕДОБАНК” 

ПАТ «ПУМБ» 

СТРАХОВІ КОМПАНІЇ 

СК “PZU Україна” 

СТ “Іллічівське” 

СГ “ТАС” 

СК “Провідна” 

СК “Універсальна” 



ПРЕСТИЖНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ЗА 

ФАХОМ ФІНАНСИСТА 

За оцінками експертів-кадровиків, сьогодні зростає попит на різного роду 
аналітиків, у першу чергу − фінансових, здатних оптимізовувати 
фінансові потоки, налагоджувати систему фінансового планування, 
мінімізовувати ризики тощо 

 
До найбільш перспективних професій в Україні належать фінансові 

менеджери, менеджери фінансових послуг, фахівці у сфері фінансових 
ринків, бізнес-консультанти 

 
Львівська область: 

• відноситься до регіонів – лідерів за темпами розвитку фінансово-
кредитної та страхової діяльності; 

• посідає 10 місце серед регіонів Україні за кількістю суб’єктів малого та 
середнього бізнесу; 
(*Джерело: Офіційний сайт Львівської обласної ради: loda.gov.ua (с. 22, 18) 

 

                                               Згідно з Класифікатором професій – 2016 : 

                               Фінансовий аналітик  − професійний  

                    експерт-економіст, спеціаліст з певного сектору ринку 
 
 
  



АКТУАЛЬНІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

072  ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ

  1) фах фінансиста перспективний з позиції 
працевлаштування, адаптивний до мінливих умов ринку 
праці; 

 

2) ґрунтується на синтезі глибоких і системних знань з теорії 
фінансів і кредиту з прикладними аспектами роботи 
фінансиста, що сприяє: 

• високій мотивації студентів до навчання; 

• наближенню класичної університетської економічної 
підготовки економістів-фінансистів до вимог бізнес-
середовища, яке стрімко розвивається; 

  
3) підготовка фахівців з фінансів сприяє  
зменшенню залежності української  
економіки від іноземних експертів  
та зниження витрат  
на іноземних високооплачуваних спеціалістів 

 

http://devisu.ua/images/schzmin.jpg


Фінансисти традиційно входять у ТОП-5 

 найзатребуваніших високооплачуваних професій 

    Середньомісячна  заробітна плата за видами економічної діяльності 

за січень-травень 2016 року, у розрахунку на одного штатного 

працівника, грн.* 

  Усього:  4 746 

• авіаційний транспорт − 21 847 

• фінансова та страхова діяльність − 9 838 

• інформація і телекомунікації − 9 089 

• професійна, наукова та технічна діяльність − 7 220 

   Середня заробітна плата за видами економічної  

діяльності  за місяць  у 2016 році (січень-травень), грн* 

  Усього: 4 984 

• авіаційний транспорт − 25 990 

• фінансова та страхова діяльність − 10 154 

• інформація і телекомунікації − 9 057 

• професійна, наукова та технічна діяльність − 7 203 
   * Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016


ВИХОВНА РОБОТА НА КАФЕДРІ ФІНАНСІВ 

СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

Виховна робота на кафедрі 

проводиться зі студентами у 

різних  напрямах - національно-

патріотичного, морально-

етичного, екологічного, 

фізичного виховання  

 


