Підручники та навчальні посібники кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу

Реверчук С.К.
Інституційна інвестологія : навч. посібник / С.К. Реверчук, О.Д. Вовчак, С.І.
Кубів та ін.; [за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука]. – К.: Атіка,
2004. – 208 с.

Шевчук І.М.
Міжнародні розрахунки і валютні операції : навчально-методичний
посібник / І.М. Шевчук. – Львів: Видавництво ЛКА, 2004. – 148 с.

Реверчук С.К.

Історія страхування : підручник / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, С.І.
Кубів, О.Д. Вовчак; [за ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука]. - К. :
Знання, 2005. - 213 с.
ISBN 966-8148-70-3

Вовчак О.Д.
Страхові послуги: Навчальний посібник/ О.Д.Вовчак, О.І.Завійська.Львів: Компакт-ЛВ, 2005, - 656с.
Навчальний посібник знайомить з програмним матеріалом нормативної
навчальної дисципліни “Страхові послуги”. Посібник включає теоретичний виклад
тем курсу, термінологічний словник ключових понять і термінів, основні нормативні
документи зі страхування.
Для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу в кінці
кожної теми наведено плани семінарських занять, питання для самостійного
вивчення, тематику рефератів, тестові і навчальні завдання, список рекомендованої
літератури. У додатках поміщені зразки основних документів, що використовуються
у страховій практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр з напрямку підготовки “Економіка і підприємництво”, аспірантів, фахівців в
галузі страхування, фінансів і банківської справи, слухачів післядипломної освіти.

Вовчак О.Д.
Страхування : навч. посібник / О.Д. Вовчак. – Львів: Новий Світ-2000,
2007. – 479с.
ISBN 966-7827-53-4
Навчальний посібник з нормативної дисципліни “Страхування” призначений для
більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу. Посібник включає
програму курсу, теоретичний виклад тем, плани семінарських занять,
термінологічний словник ключових понять, завдання для самостійної роботи, тестові
завдання теоретичного матеріалу, тематику рефератів, питання самоконтролю та для
здачі іспиту, список літератури, критерії оцінювання знань, навчальні завдання з
окремих тем.
Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр з напряму підготовки “Економіка і підприємництво”, аспірантів, фахівців у
галузі фінансів, інвестування та банківської справи, слухачів факультету
післядипломної освіти.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Вовчак О.Д.
Інвестування : навч. посібник / О.Д. Вовчак. – Львів: Новий Світ-2000,
2007. – 5с.
ISBN 966-418-017-3
Навчальний посібник знайомить з програмним матеріалом навчальної
дисципліни “Інвестування”. Посібник включає навчальну програму, теоретичний
виклад тем курсу, термінологічний словник ключових понять і термінів, питання
підсумкового контролю, основні нормативні документи з інвестування.
Для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу в кінці
кожної теми наведено плани семінарських занять, питання для самостійного
вивчення, тематику рефератів, тестові завдання, список рекомендованої літератури.
Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр з напряму підготовки “Економіка і підприємництво”, аспірантів, фахівців в
галузі інвестування, фінансів, банківської справи, слухачів післядипломної освіти.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Вовчак О.Д.
Банківська безпека : навчально-методичний посібник / О.Д. Вовчак,
О.Ю. Дячишин. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії,
2007. – 272 с.
ISBN 978-966-8561-72-6
Навчально-методичний посібник з курсу “Банківська безпека” призначений для
самостійної роботи студентів над тематикою навчальної дисципліни, більш
ефективного засвоєння матеріалу. Посібник включає програму курсу, плани
семінарських занять і завдання для самостійної роботи, конспект лекцій,
термінологічний словник ключових понять із визначенням їх суті, навчальні
завдання, контролюючі тести, тематику рефератів, питання для самоконтролю та для
складання заліку чи іспиту, список основної і додаткової літератури.
Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
спеціальності 8.050105 “Банківська справа”, аспірантів, фахівців в галузі фінансів і
банківської справи.

Вовчак О.Д.
Банківський нагляд : навч. посібник / О.Д. Вовчак, О.І. Скаско, А.М.
Стасів. [2-ге вид., стеретипне]. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 472 с.
Навчальний посібник з курсу “Банківський нагляд” дає можливість
ознайомитись з навчальною програмою курсу та теоретичним викладом кожної теми.
З метою активізації самостійної роботи студентів та навчально-методичного
забезпечення вивчення дисципліни у посібнику для кожної теми наводяться плани
семінарських занять, завдання для самостійного оволодіння матеріалом, тематика
рефератів для набуття навичок науково-дослідної роботи, тестові завдання для
перевірки знань та список рекомендованої літератури. Посібник містить навчальні
завдання для набуття практичних навичок, термінологічний словник ключових
понять та термінів, питання для підсумкового контролю та критерії оцінювання
знань.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Вовчак О.Д.
Електронні пластикові картки : навчально-методичний посібник /
О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало. – Львів: Видавництво ЛКА, 2007. – 208 с.
ISBN 978-966-8561-90-0
Навчально-методичний посібник з курсу “Електронні пластикові картки”
призначений для самостійної роботи студентів над тематикою навчальної
дисципліни, більш ефективного засвоєння матеріалу. Посібник включає програму
курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, методичні
поради до вивчення тем, термінологічний словник ключових понять із визначенням їх
суті, контрольні тести, тематику рефератів, питання для самоконтролю та для
складання заліку чи іспиту, список основної і додаткової літератури.
Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
спеціальності “Банківська справа”, аспірантів, фахівців у галузі фінансів і банківської
справи.

Шевчук І.М.
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навчальнометодичний посібник / І.М. Шевчук, З.М. Міндрова, Н.С. Кульчицька.
– Львів: Видавництво ЛКА, 2007. – 176 с.
ISBN 978-966-8561-86-3
Навчально-методичний посібник з курсу "Грошово-кредитні системи зарубіжних
країн" призначений для самостійної роботи студентів над тематикою навчальної
дисципліни, більш ефективного засвоєння матеріалу. Посібник включає програму
курсу, плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи, опорний
конспект лекцій, термінологічний словник ключових понять із визначенням їх суті,
тести, тематику рефератів, питання підсумкового контролю та для складання заліку
чи іспиту, список літератури.
Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційних рівня „бакалавр”
спеціальностей 6.050105, 6.050104, аспірантів, фахівців в галузі фінансів і банківської
справи.

Копилюк О.І.
Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посібник /
О.І. Копилюк, В.П. Медведєв. – Львів: Видавництво ЛКА, 2007. – 448
с.
ISBN 978-966-8561-94-8
Представлено сучасні теоретичні підходи до розкриття механізму
функціонування інституту банкрутства в Україні, методологію здійснення фінансової
санації, основні аспекти провадження справи про банкрутство підприємств, шляхи
реорганізації та реструктуризації суб’єктів господарювання, відновлення їх
платоспроможності та провадження ліквідаційних процедур неплатоспроможних
господарських структур.
Видання призначене для студентів економічних спеціальностей, слухачів
інститутів і факультетів післядипломної освіти, працівників підприємницьких
структур, банків, викладачів, аспірантів і магістрів вищих навчальних закладів.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Штангрет А.М.
Антикризове управління підприємством : навч. посібник / А.М.
Штангрет, О.І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 335 с.
ISBN 966-346-253-1
Розглянуто теоретичні основи і методологічний інструментарій
антикризового управління підприємством в умовах переходу до ринкової економіки.
Значну увагу приділено питанням виникнення та розвитку кризових ситуацій, їх
взаємозв’язку із життєвим циклом підприємства; ретельно досліджено та висвітлено
основні аспекти завдань антикризового управління в сферах стратегічного
управління, ефективності управління персоналом підприємства, інноваційного
розвитку, інвестиційної політики та маркетингу.
Призначено для студентів економічних спеціальностей, слухачів інститутів і
факультетів післядипломної освіти, працівників підприємницьких і фінансових
структур, банків, викладачів, спірантів і магістрів вищих навчальних закладів.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Стеців Л.П.
Фінанси : навч. посібник / Л.П. Стеців, О.І. Копилюк. – К. : Знання,
2007. – 235 с.
ISBN 966-346-302-3
Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу “Фінанси” і
охоплює всі теми, передбачені галузевим стандартом вищої освіти “освітньопрофесійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра” напряму 0501
“Економіка і підприємництво”. У ньому висвітлюються суть, функції фінансів, їх
взаємозв’язок з іншими елементами економічної системи; теоретичні засади побудови
фінансової системи; зміст фінансової політики держави та роль фінансового
механізму в її реалізації. Значну увагу приділено теорії державних фінансів, зокрема
бюджету, державним цільовим фондам та державному кредиту. Розкриваються зміст,
призначення та особливості функціонування міжнародних фінансів, страхового та
фінансового ринків, податкової системи держави. Кожну тему доповнено списком
основної та додаткової літератури, питаннями для самостійної підготовки як у
реферативній формі, так і у вигляді тестів, що дає можливість використовувати
пропонований посібник для навчання за кредитно-модульною системою.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти,
слухачів факультетів перепідготовки і підвищення кваліфікації, аспірантів та
працівників у галузі фінансів і банківської справи.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Вовчак О.Д.
Кредит і банківська справа : навчально-методичний посібник для
самостійного вивчення дисципліни / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. –
Львів: В-во ЛКА, 2008. – 324с.
ISBN 978-966-1537-09-4
Навчально-методичний посібник з курсу “Кредит і банківська справа”
призначений для самостійної роботи студентів над тематикою навчальної
дисципліни, більш ефективного засвоєння матеріалу. Посібник включає програму
курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, методичні
поради до вивчення тем, термінологічний словник ключових понять із визначенням їх
суті, контрольні тести, тематику рефератів, питання для самоконтролю та для
складання заліку чи іспиту, список основної і додаткової літератури.
Призначений для студентів напряму підготовки 6.030201 “Міжнародні
відносини” професійного спрямування “Міжнародні економічні відносини”, для
аспірантів, фахівців у галузі фінансів і банківської справи.

Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / О.Д. Вовчак, Н.М.
Рущишин, Ю.О. Самура, М.Б. Шморгай; [за заг. ред. д.е.н., проф. О.Д.
Вовчак]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. –
368 с.
ISBN 978-966-1537-33-9
Навчальний посібник з курсу “Інвестиційний менеджмент” призначений для
самостійної роботи студентів над тематикою навчальної дисципліни, більш
ефективного засвоєння матеріалу. Посібник включає програму курсу, плани
семінарських занять і завдання для самостійної роботи, тексти лекцій за темами
курсу, термінологічний словник ключових понять із визначенням їх суті, навчальні
завдання, контрольні тести, тематику рефератів, питання для підсумкового контролю,
список основної і додаткової літератури.
Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, фахівців у
галузі фінансів, інвестування і банківської справи.

Кредит і банківська справа : підручник / О.Д. Вовчак, Н.М.
Рущишин, Т.Я. Андрейків. – К.: Знання, 2008. – 564 с.
ISBN 978-966-346-588-3
У підручнику популярно висвітлено актуальні питання кредиту і банківського
бізнесу в умовах ринкової економіки. Вміщено розширену тематику, що стосується
характеристики суті кредиту і кредитних відносин, його функцій, призначення
позичкового процента, механізму кредитування, структури та основних принципів
організації банківської справи в Україні, механізму здійснення банківських операцій
та послуг, підходів до оцінки та регулювання діяльності банків в Україні.
Призначено як для студентів вищих навчальних закладів, слухачів
післядипломної освіти, так і для викладачів, аспірантів, економістів, банкірів і
фінансових інституцій, а також для усіх, хто цікавиться розвитком та
функціонуванням банківсько-кредитної сфери та економічним життям держави.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Вовчак О.Д.
Банківська справа : навч. посібник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин. –
Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 560 с.
ISBN 978-966-418-059-4
Підготовлений навчальний посібник знайомить зі змістом навчальної
дисципліни “Банківська справа”. Посібник включає теоретичний виклад тем курсу
відповідно до навчальної програми. Для більш ефективного засвоєння студентами
програмного матеріалу в кінці кожної теми наведено плани семінарських занять,
питання для самостійного вивчення, тематику рефератів, тестові завдання, список
рекомендованої літератури.
З метою набуття практичних навичок з курсу у навчальному посібнику з кожної
теми передбачені навчальні завдання. Посібник включає термінологічний словник
ключових понять і термінів. У додатках поміщені зразки основних документів, що
використовуються у банківській справі.
Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр з напряму підготовки “Економіка і підприємництво”, аспірантів, фахівців в
галузі банківської справи, фінансів, фінансового посередництва, слухачів
післядипломної освіти.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів

Платіжні системи : навч. посібник / О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я.
Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 341 с.
ISBN 978-966-346-584-5
У навчальному посібнику розглянуто суть та концепції функціонування
платіжних систем, їх технологічну інфраструктуру та заходи захисту, специфіку дії
зарубіжних платіжних систем. Проаналізовано шляхи подальшого розвитку
електронних міжбанківських розрахунків в Україні. Також вміщено програму курсу,
плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, термінологічний
словник, тести, завдання для практичних занять, тематику рефератів, питання
підсумкового контролю та список літератури.
Призначено для студентів і викладачів економічних спеціальностей, магістрів,
аспірантів, фахівців у галузі фінансів і банківської справи, всіх, хто цікавиться
національною банківською системою, бере активну участь у її розбудові.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Вовчак О.Д.
Маркетинг в банку : навч. посібник / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська, Ю.О.
Самура. – Львів : Видавництво ЛКА, 2008. – 360 с.
ISBN 978-966-1537-35-3

Міндрова З.М.
Університетська освіта : навчально-методичний посібник / З.М.
Міндрова. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. –
2008. – 90 с.
Навчально-методичний посібник з курсу „Університетська освіта” призначений
для самостійної роботи студентів над тематикою курсу, більш ефективного засвоєння
матеріалу та набуття практичних навиків для вирішення конкретних ситуацій.
Посібник містить програму курсу, плани семінарських і практичних занять,
теоретичний виклад матеріалу, питання для самостійного вивчення, тематику
рефератів, питання для підсумкового контролю знань, список рекомендованої
літератури та критерії розподілу балів, що присвоюються студентам.
Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму
підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» професійного спрямування «Банківська
справа».

Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / О.Д. Вовчак, Н.М.
Рущишин, Ю.О. Самура, М.Б. Шморгай; [за заг. ред. д.е.н., проф. О.Д.
Вовчак]. – [вид. 2-ге, змін. і доп.]. – Львів : Видавництво Львівської
комерційної академії, 2009. – 360 с.
ISBN 978-966-1537-59-9
Навчальний посібник з курсу “Інвестиційний менеджмент” призначений для
самостійної роботи студентів над тематикою навчальної дисципліни, більш
ефективного засвоєння матеріалу. Посібник включає програму курсу, плани
семінарських занять і завдання для самостійної роботи, тексти лекцій за темами
курсу, термінологічний словник ключових понять із визначенням їх суті, навчальні
завдання, контрольні тести, тематику рефератів, питання для підсумкового контролю,
список основної і додаткової літератури.
Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, фахівців у
галузі фінансів, інвестування і банківської справи.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Вовчак О.Д.
Маркетинг в банку : навч. посібник / О.Д. Вовчак, О.І. Завійська,
Ю.О. Самура. [2-ге вид., змін. і доп.]. – Львів : Видавництво Львівської
комерційної академії, 2009. – 380 с.
ISBN 978-966-1537-58-2

Копилюк О.І.
Банківські операції : навч. посібник / О.І. Копилюк, Г.В. БоднарчукГрита. – К.: Знання, 2010. – 447 с.
ISBN 978-966-346-678-1
Навчальний посібник вміщує теоретичний виклад механізму здійснення
традиційних і новітніх банківських операцій та послуг, тенденцій їх розвитку в
умовах ринку. Значну увагу зосереджено на розкритті касово-розрахункових,
кредитних, депозитних, валютних, інвестиційних операцій, операцій з цінними
паперами, порядку формування власних, залучених та запозичених фінансових
ресурсів, операцій із забезпечення фінансової стійкості і надійності банків України.
Зміст навчального посібника відповідає галузевому стандарту вищої освіти,
розкриває тематику дисципліни, містить тестові завдання для самоконтролю.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих
навчальних закладів, фахівців у сфері банківської діяльності.

Вовчак О.Д.
Інвестиційне кредитування : навч. посібник / О.Д. Вовчак, І.П.
Андрушків, М.Б. Шморгай, О.В. Колянко. – Львів : Видавництво ЛКА,
2010. – 504 с.
ISBN 978-966-1537-90-2

Вовчак О.Д.
Аналіз інвестиційних проектів : навч. посібник / О.Д. Вовчак, О.В.
Колянко, І.Б. Чікіта. – Львів : Видавництво ЛКА, 2010. – 260 с.
ISBN 978-966-1537-76-6

Вовчак О.Д.
Страхова справа : підручник / О.Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391
с.
ISBN 978-966-346-722-1
У підручнику висвітлено теоретичні аспекти страхування та організацію
страхової справи в умовах ринкової економіки, розглянуто організаційні аспекти,
основні умови та механізм здійснення окремих видів страхування, а також їх
соціально-економічну значущість, проблеми та перспективи розвитку. Виклад
теоретичного матеріалу супроводжується розглядом практичних аспектів діяльності
страхових компаній. Значну увагу приділено інвестиційній діяльності страховика.
Оригінальним є підхід до розгляду умов забезпечення платоспроможності та
ефективності діяльності страхової компанії. Наголошено на проблемах законодавчого
регулювання та ліцензування страхової діяльності в Україні. Логічним є зображення
взаємозв'язку між окремими суб'єктами страхового ринку та акцентування уваги на
його організаційній структурі. У кінці кожної теми наведено контрольні запитання,
індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи, літературу. Підручник
включає термінологічний словник, додатки на компакт-диску, в яких подано зразки
основних документів, що використовуються у страховій справі.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення
кваліфікації, викладачів, аспірантів, страховиків-практиків, усіх, хто цікавиться
страхуванням.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Копилюк О.І.
Банківські операції : навч. посібник / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. [2ге вид., випр. і доп.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.
ISBN 978-611-01-0320-6
Висвітлюються основні аспекти механізму здійснення традиційних і
новітніх банківських операцій та послуг, тенденцій їх розвитку в умовах ринку.
Значну увагу зосереджено на розкритті касово-розрахункових, кредитних,
депозитних, валютних, інвестиційних, операцій з цінними паперами, порядку
формування власних, залучених та запозичених фінансових ресурсів, операцій із
забезпечення фінансової стійкості і надійності банків України. Матеріал викладено з
урахуванням вимог сучасної практики здійснення банківських операцій. Зміст
навчального посібника відповідає Галузевому стандарту вищої освіти, розкриває
тематику дисципліни, містить тестові завдання для самоконтролю, критерії
оцінювання знань студентів у відповідності до кредитно-модульної системи. Значна
увага приділена розробці типових модулів із курсу “Банківські операції”.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, фахівців в галузі
фінансів і кредиту, банківської справи, обліку і аудиту, аспірантів, викладачів,
фахівців у сфері банківської діяльності.
Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Факторинг : навч. посібник / О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я.
Андрейків. – К. : Знання, 2012. – 247 с.
ISBN 978-966-346-998-0
Навчальний посібник з курсу “Факторинг” призначено для самостійної роботи
студентів над тематикою навчальної дисципліни, ефективнішого засвоєння матеріалу.
Містить програму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної
роботи, теоретичний виклад тем дисципліни, термінологічний словник ключових
понять із визначенням їхньої суті, контролюючі тести, тематику рефератів, питання
для самоконтролю та складання заліку чи іспиту.
Для студентів вищих закладів освіти, наукової спільноти, фахівців-аналітиків та
інших зацікавлених осіб.
Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Гроші та кредит : навч. посібник / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р.
Костак. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 424с.
ISBN: 978-611-01-0319-0
Навчальний матеріал відповідає навчальній програмі дисципліни ”Гроші та
кредит”, відповідно до вимог державного стандарту підготовки бакалаврів за
напрямом підготовки “Економіка та підприємництво”.
Посібник складається з шістнадцяти тем, він містить навчальну програму з
курсу, теоретичний виклад кожної теми, навчальні завдання, перелік підсумкових
питань з курсу, кросворди до кожної теми та термінологічний словник ключових
понять. Для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу в кінці
кожної теми наведено питання для самоконтролю, плани семінарських занять,
завдання для самостійного вивчення навчального матеріалу та тестові завдання.
Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Фінансова грамотність : підручник / [О. І. Білик, О. Д. Вовчак, Т. Д.
Гірченко та ін.] ; за заг. ред. : Т. С. Смовженко ; Ун-т банк. справи Нац.
банку України (м. Київ). – К. : УБС НБУ, 2012. – 322 с.
ISBN: 978-966-484-134-1
Підручник із фінансової грамотності дасть знання про фінансові інститути і
пропоновані ними продукти, а також уміння їх за потреби використовувати з
розумінням відповідальності за наслідки власних дій.
Для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

Інвестиційне кредитування : навч. посібник / О.Д. Вовчак, Н.М.
Рущишин, І.Є. Бучко, І.П. Андрушків. – К.: Знання, 2013. – 227с.
ISBN: 978-617-07-0064-3
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів над
тематикою курсу і сприятиме ефективнішому засвоєнню матеріалу та набуттю
практичних навичок для вирішення конкретних ситуацій. Він містить навчальну
програму курсу, теоретичний виклад матеріалу, плани семінарських і практичних
занять, питання для самостійного вивчення та підсумкового контролю знань,
навчальні й тестові завдання для комплексного опрацювання теоретичного матеріалу,
тематику рефератів, список літературних джерел.
Для студентів галузі знань "Економіка і підприємництво", аспірантів, фахівців у
галузі фінансів, інвестування, банківської справи, слухачів закладів післядипломної
освіти.

Банківська безпека : навч. посібник / О.Д. Вовчак, Ю.О. Cамура, В.А.
Сидоренко, В.А. Вареник. – К.: Знання, 2013. - 237с.
ISBN:

Управління фінансами суб’єктів господарювання: Практикум :
навч. посібник / А.П. Вожжов, С.В. Сорокіна, І.В. Колесова, Чікіта І.Б.
та ін. – К. : Знання, 2014. — 324 с.
ISBN: 978-617-07-0171-8
Пропонований практикум — один із перших в Україні комплексних посібників,
призначений для системного вивчення фінансових дисциплін за фахом “Фінанси і
кредит”. За тематикою у посібнику відображено особливості управління фінансами
підприємств, банків, страхових компаній, інших фінансових посередників, а також
державними і місцевими фінансами в умовах динамічних змін у нормативноправовому просторі господарської діяльності й інших параметрів, що характеризують
стан економіки. До складу кожної теми входять контрольні питання, комплексні
практичні завдання та методичні рекомендації щодо їх виконання, а також тести.
Наведена ділова гра дає можливість впровадити активні форми і методи навчання.
Розрахований на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною
також викладачам вищих навчальних закладів, економістам-практикам, керівникам
підприємств і організацій, чия професійна діяльність пов’язана з управлінням
фінансами.

Фінансовий менеджмент у банку : навч. посібник / О.І. Копилюк,
Н.М. Ногінова, О.М. Музичка, Н.С. Кульчицька. - Львів: Видавництво
"Ліга-Прес", 2015.- 236 с.
ISBN: 978-966-937-255-2
Навчальний посібник з курсу "Фінансовий менеджмент в банку"
призначений для самостійної роботи студентів над тематикою
навчальної дисципліни, більш ефективного засвоєння матеріалу.
Посібник включає програму курсу, плани семінарських занять і
завдання для самостійної роботи, методичні поради до вивчення тем,
термінологічний словник ключових понять із визначенням їх суті,
навчальні завдання, контролюючі тести, тематику рефератів, питання
для самоконтролю та для складання заліку чи іспиту, список основної і
додаткової літератури.
Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів
"магістр" і "спеціаліст" спеціальностей 8.03050802, 8.03050801,
7.03050801, аспірантів, фахівців в галузі фінансів і банківської справи.

Копилюк О.І. Аналіз банківської діяльності : навчальний посібник /
О.І. Копилюк, О.М. Музичка. - Львів : Видавництво Львівського
торговельно-економічного університету, 2016. - 416 с.
ISBN: 978-617-602-159-9
Навчальний посібник з курсу „Аналіз банківської діяльності"
призначений для самостійної роботи студентів над тематикою
навчальної дисципліни, більш ефективного засвоєння матеріалу.
Охоплює програму курсу, плани практичних занять і завдання для
самостійної роботи, методичні поради до вивчення тем, навчальні
завдання, тести, індивідуальні завдання, питання для самоконтролю та
для складання заліку чи іспиту, перелік рекомендованої літератури.
Для студентів освітнього ступеня „бакалавр" галузі знань 07
„Управління та адміністрування" спеціальності 072 „Фінанси,
банківська справа та страхування", аспірантів, фахівців у галузі
фінансів і банківської справи.

Історія грошей і банківництва: навч. посібник / О.Д. Вовчак, З.Р.
Костак. - Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного
університету, 2016. - 196 с.
ISBN: 978-617-602-176-6
У навчальному посібнику розглянуто еволюційний розвиток
грошей-1 банківнидгва на українських землях в епоху античності,
козацької доби, в період існування Польсько- Литовської доби, АвстроУгорської монархії тощо. Висвітлено особливості розвитку української
гроіпово-банківської системи у XX ст.
Призначено для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань
07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» та інших економічних
спеціальностей.

Інвестиційний менеджмент : підручник / О.Д. Вовчак, Н.М.
Рущишин. - Львів : Видавництво Львівського торговельноекономічного університету, 2016. - 464 с.
ISBN: 978-617-602-177-3
У підручнику «Інвестиційний менеджмент» висвітлено актуальні
питання управління інвестиційною діяльністю в умовах ринкової
економіки. Вміщено розширену тематику, що стосується сутності
інвестиційного менеджменту, розвитку інвестиційного ринку,
механізму
формування
інвестиційної
стратегії
суб'єктів
господарювання та інвестиційних ресурсів, особливостей управління
реальними і фінансовими інвестиціями.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів
післядипломної освіти, викладачів, аспірантів та фахівців у галузі
економіки, фінансів та інвестування.

Вовчак О. Д. Управління банківськими ризиками: навчальний
посібник / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко. – Львів : Видавництво Львівського
торговельно-економічного університету, 2017. – с. 459.
ISBN 978-617-602199-5.
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи
студентів над тематикою курсу і сприятиме ефективнішому засвоєнню
матеріалу та набуттю практичних навичок з питань ризик-менеджменту
банку. Посібник містить навчальну програму курсу, теоретичний
виклад матеріалу за кожною темою, плани семінарських і практичних
занять, питання для самостійного вивчення та підсумкового контролю
знань, навчальні й тестові завдання для комплексного опрацювання
теоретичного матеріалу, тематику рефератів, список літературних
джерел, термінологічний словник та електронний додаток, що
дозволить студентам у доступній формі оволодіти матеріалом курсу.
Для студентів вищих навчальних закладів магістерського рівня
підготовки з фінансів, банківської справи та страхування, банківського
менеджменту, аспірантів, викладачів та фахівців банківської системи.

Копилюк О. І.
Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки:
підручник / Копилюк О. І., Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. та ін.
- Львів: Вид-во Сполом, 2017. - 411 с.
ISBN 978-966-919-250-9
Висвітлено головні засади формування і забезпечення
фінансово-економічної безпеки на макро-, мезо- та мікрорівнях.
Значну вагу зосереджено на організаційних аспектах управління
фінансово-економічною безпекою підприємств, організацій та
установ,
концептуальних
основах
організації
безпеки
підприємницьких структур, методологічних засадах оцінки рівня
та індикаторах фінансової безпеки на загальнодержавному,
регіональному й рівні підприємницьких структур, особливостях
організації та управління бюджетною, валютною, інвестиційною
й безпекою грошового обігу і інфляційних процесів, управління
безпекою підприємств різних форм власності. Матеріал
викладено з позицій гарантування фінансово-економічної безпеки
та інструментарію мінімізації існуючих ризиків, загроз і небезпек.
Зміст підручника розкриває тематику вивчення дисципліни,
містить тестові, навчальні завдання та питання для
самоконтролю.
Для здобувачів вищої освіти ступеня магістра вищих
навчальних закладів, професіоналів у галузі фінансовоекономічної безпеки, аспірантів, викладачів, аналітиків та
фахівців в галузі управління.

Клокар О.О. Податкова система: навчальний посібник / О.О.
Клокар, С.В. Бойко, Кеменяш І.Г., Рущишин Н.М. – Хмельницький:,
2016. – 488 с.
У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії та
практики функціонування податкової системи в Україні. Всебічно
охарактеризовані податки та збори, що справляються в Україні.
Особливу увагу приділено історичному аспекту становлення та
розвитку податкових відносин в Україні та розвитку теорії
оподаткування. За структурою і змістом підручник відповідає
нормативній програмі курсу.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів,
науковців, усіх, хто цікавиться питаннями функціонування податкової
системи та оподаткування.

Податковий менеджмент: навчальний посібник / О. О. Клокар, С. В.
Бойко, І. Г. Кеменяш, Н. М. Рущишин. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 320
с.
У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії та практики
функціонування податкового менеджменту в Україні.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів,
науковців, усіх, хто цікавиться питаннями функціонування податкової
системи та оподаткування.

Копилюк О. І.
Проектне фінансування: навчальний посібник / О. І. Копилюк, З. Р.
Костак  Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного
університету, 2016.– 271 с. 379.
ISBN 978-617-602-186-5
У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні
засади дослідження проектного фінансування в Україні, процес
управління ризиками та основні методи оцінки вартості майна
суб’єктів проектного фінансування тощо. Висвітлено особливості
фінансування проектів за участю міжнародних фінансово-кредитних
інституцій та фінансування інноваційних проектів.
Призначено для студентів освітнього рівня «магістр» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» спеціальностей 072 "Фінанси,
банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент" спеціалізацій
"Управління фінансово-економічною безпекою" і "Менеджмент".

Копилюк О.І.
Кредитний менеджмент: навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М.
Музичка, А. Г. Драбовський, Ю. А. Кашпрук . - Львів: Вид-во ЛТЕУ,
2016. – 368 с.
ISBN 978-617-602-181-0
Висвітлюються основні засади формування ефективної системи
кредитного менеджменту в контексті прийняття обґрунтованих
управлінських рішень. Значну увагу зосереджено на організації
процесу банківського кредитування, процедурі оцінювання банком
кредитоспроможності
позичальників,
особливостях
здійснення
моніторингу кредитного портфеля та кредитного ризику, процедурах
формування та використання банками резерву за кредитами,
інструментарії управління проблемними кредитами та стратегічних
аспектах управління кредитним портфелем банку. Матеріал викладено
із урахуванням вимог сучасної практики здійснення кредитних
операцій банків. Зміст навчального посібника розкриває тематику
вивчення дисципліни, містить тестові, навчальні завдання та питання
для самоконтролю.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, фахівців в
галузі фінансів, банківської справи та страхування, обліку і
оподаткування, аспірантів, викладачів, професіоналів у сфері
банківського бізнеcу.

