
Кафедра фінансів і кредиту була створена в перші роки функціонування 

нашого навчального закладу. У післявоєнні роки перший випуск фахівців-

фінансистів був здійснений у 1950 році в кількості 90 чол. У різні роки 

кафедрою керували: д.е.н., проф. Богачевський М. Б., доц. Пінішко В. С., доц. 

Дайновський А. Б., доц. Чуб М. Г., доц. Гринів Б. В., проф. Біла О. Г., доц. 

Медведчук С. В., д.е.н., проф. Аніловська Г. Я., д.е.н., проф. Футало Т. В., 

д.е.н., проф. Васильців Т. Г. З листопада 2018 р. кафедру очолює д.е.н., проф. 

Черкасова С. В. 

В окремі роки професорсько-викладацький склад кафедри налічував 

близько 30 викладачів. Практично усю свою трудову діяльність присвятили 

кафедрі такі викладачі-ветерани як проф. Біла О. Г., доц. Пінішко В. С., ст. 

викл. Дрівко М. М., ст. викл. Галик Л. М. 

Починаючи з 1996 року, кафедра здійснює випуск фахівців-фінансистів за 

окремою спеціальністю – "Фінанси і кредит", а з 2017 року – "Фінанси, 

банківська справа та страхування". 

З 200-х років кафедра здійснювала випуск фахівців за трьома освітньо-

кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр денної та заочної 

форм навчання. В окремі роки ліцензований обсяг набору студентів-

фінансистів за цими рівнями перевищував 125 осіб. В Інституті післядипломної 

освіти кафедра забезпечувала навчальний процес для надання другої освіти за 

вище зазначеною спеціальністю. 

Колектив кафедри чисельно зростав та підвищував свій науково-

педагогічний рівень. Формувались нові напрями наукових досліджень, 

пов’язані з вивченням ринку цінних паперів, ринкового ціноутворення, 

інвестиційної політики, банківських операцій, грошово-кредитної політики, 

поглибленням фінансового аналізу, фінансового планування та фінансового 

менеджменту. 

Основною метою колективу кафедри є фахова підготовка 

висококваліфікованих бакалаврів і магістрів зі спеціальності “Фінанси, 

банківська справа та страхування” та участь в економічній підготовці фахівців 

інших спеціальностей ЛТЕУ. 

Кафедра забезпечує викладання більше 30 навчальних дисциплін, 

основними з яких є фінанси, гроші і кредит, фінанси підприємств, фінанси 

суб'єктів господарювання, ціни і ціноутворення, фінансовий ринок, фінансовий 

аналіз, бюджетна cистема, податкова система, міжнародні фінанси, фінансовий 

менеджмент, страховий менеджмент, податковий менеджмент, ринок 

фінансових послуг, фінансово-економічна безпека підприємства, ринок цінних 

паперів і фондова біржа, бюджетний менеджмент. 

Для забезпечення навчального процесу за кожною з навчальних 

дисциплін розроблені комплекси навчально-методичного забезпечення та 

створені дистанційні курси. Це дозволило підвищити якість підготовки 

студентів денної та заочної форм навчання. 

Починаючи з 2007 року колективом кафедри видано 2 підручники та 54 

навчальних посібника з грифом МОН або рекомендованих до видання Вченою 

радою ВНЗ. Останніми серед них є такі: 



1. Актуарні розрахунки : підручник / Копич І. М., Черкасова С. В., 

Сороківський В. М., Сороківська М. В. – Львів: Видавництво "Новий світ, 

2000", 2017. – 214 с. 

2. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / Мицак О. В., Чуй І. Р. 

– Львів: „Магнолія-2006”, 2017. – 216 с. 

3. Управління фінансовими ризиками : навчальний посібник / Куцик П. 

О., Васильців Т. Г., Сороківський В. М., Стефаняк В. І., Сороківська М. В. – 

Львів: Растр-7,  2016. – 320 с. 

4. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Власюк Н. І. – Львів: Вид-во 

ЛКА, 2016. – 312 с. 

5. Фінанси підприємств : навчальний посібник / Біла О. Г., Юсипович О. 

І., Мединська Т. В. – Київ: Алерта, 2016. – 185 с. 

6. Ринок фінансових послуг : навчальний посібник / Черкасова С. В., 

Гаврилюк Г. Є. – Львів: Вид-во ЛКА, 2016. – 324 с. 

7. Бюджетна система : навчальний посібник / Оліярник В. В., Андрейків 

Т. Я. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. – 288 с. 

Творче зростання колективу кафедри, плідна наукова і науково-

методична робота професорсько-викладацького складу сприяли тому, що 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 6.07.2016 р., № 

806 виданий сертифікат, що надає право ЛТЕУ здійснювати підготовку 

фахівців-магістрів за спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". 

Одночасно кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 

"Фінанси і кредит" та спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування". 

Колектив кафедри активно займається науковою роботою. На кафедрі 

створена та функціонує наукова школа "Управління фінансами" започаткована 

проф. Білою О. Г., керівництво якою на сучасному етапі здійснює д.е,н., проф. 

Васильців Т. Г. 

За результатами наукових досліджень у 2007-2017 рр. кафедрою виконано 

10 науково-дослідних тем з державною реєстрацією, видано 29 наукових 

монографій та розділів в колективних монографіях, більше 400 статей у 

наукових фахових виданнях та тез доповідей на науково-практичних 

конференціях різних рівнів. 

Наукові дослідження кафедри на сучасному етапі стосуються боргової 

безпеки держави, фінансово-економічної безпеки галузевих систем та суб'єктів 

господарювання, проблем управління фінансами споживчої кооперації, питань 

вдосконалення фінансового менеджменту підприємств, розвитку банківської 

системи та небанківського інституційного інвестування, оптимізації бюджетної 

та податкової систем. 

Серед найбільш важливих науково-дослідних тем, що виконувались 

викладачами кафедри в останні роки є: "Управління фінансами споживчої 

кооперації в ринкових умовах господарювання" (2009-2014 рр.), "Перспективи 

інвестування в небанківському фінансовому секторі" (2010-2012 рр.), 

"Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-

економічного розвитку України" (2015-2016 рр.). 



На сучасному етапі кафедра працює над виконанням двох науково-

дослідних тем: "Інструменти за засоби формування фінансового забезпечення 

розвитку галузевих систем України" та "Стратегічні пріоритети та інструменти 

державної політики розвитку небанківського інституційного інвестування в 

Україні". 

Серед найбільш важливих монографічних досліджень, виконаних 

викладачами кафедри в останнє десятиліття є такі: "Фінансові механізми та 

інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку 

України", 2016 рік (автори – Васильців Т. Г., Черкасова С. В., Мицак О. В., Чуй 

І. Р., Юсипович О. І., Андрейків Т. Я., Власюк Н. І., Сороківська М. В., Путас Х. 

Л.); "Небанківське інституційне інвестування в Україні: пріоритети та 

інструменти державного регулювання розвитку", 2016 рік (автор – Черкасова С. 

В.); "Формування системи фінансового забезпечення розвитку споживчої 

кооперації України: організаційно-економічні аспекти", 2017 рік (автори – 

Осадчук Ю. М., Мицак О. В., Васильців Т. Г.). 

На кафедрі працює аспірантура, за результатами навчання в якій, 

викладачі Мединська Т. В., Юсипович О. І., Сорока Р. С., Асаулюк С. Л., 

Боднарюк І. Л., Андрейків Т.Я., Чікіта І. Б., а також аспіранти Кушнірчук Ю., 

Созанський Л., Заброцька О., Магас Н., Осадчук Ю., Литвин О. захистили 

кандидатські дисертації. Професор Черкасова С. В. в 2017 році захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. 

В поточному навчальному році викладачами кафедри здійснюється 

керівництво підготовкою кандидатських дисертацій 10 аспірантів. 

Найбільш активно підготовкою наукових кадрів на кафедрі займається 

проф. Васильців Т. Г. Під його керівництвом захищено дев'ять кандидатських 

дисертацій та одну докторську дисертацію. 

У 2017 році кафедра виступила співорганізатором всеукраїнської 

науково-практичної конференції на тему: «Фінансово-економічні механізми 

підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії Угоди 

про асоціацію з ЄС», у якій взяли участь представники органів державної влади 

та місцевого самоврядування, співробітники науково-дослідних, аналітичних 

установ та навчальних закладів, підприємці, а також представники громадських 

організацій. Разом з кафедрою співорганізаторами конференції виступили 

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. 

Львові, Вінницький національний технічний університет та Чернівецький 

національний університет ім. Ю. Федьковича. Метою конференції було 

обговорення проблем та прийняття рекомендацій для органів державної влади 

щодо удосконалення фінансово-економічної підтримки суб’єктів реального 

сектору економіки України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС. За 

результатами проведення конференції був виданий збірник тез доповідей, в 

якому опубліковані праці 63 науковців. 

Кафедра фінансів, кредиту та страхування проводить активну роботу 

щодо залучення студентської молоді до наукової діяльності, яку спрямовано на: 

виявлення здібних і творчих студентів, залучення їх до різних форм наукової 



діяльності; формування загальної наукової культури, дослідницьких умінь і 

навичок. 

Керівником наукового гуртка на кафедрі є доц. Мединська Т. В., яка 

впродовж восьми років є модератором Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених на тему „Сучасний стан та 

пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України” – наукового 

заходу, який проводиться щорічно. 

В останні роки загальна кількість учасників таких конференцій в 

середньому налічувала понад 130 осіб, з таких міст України – Києва, Львова, 

Хмельницького, Івано-Франківська, Вінниці, Полтави, Черкас, Чернігова, 

Ірпеня, Дніпропетровська, Донецька, Луцька, Рівного. Учасниками конференції 

активно обговорювались проблемні питання функціонування фінансової 

системи України та визначення пріоритетних напрямів її модернізації з 

урахуванням особливостей сучасного соціально-економічного розвитку 

України. 

Щороку, студенти-члени гуртка «Фінансів, банківського та страхового 

бізнесу» приймають участь у понад 20-ти всеукраїнських, вузівських науково-

практичних студентських конференціях, семінарах і круглих столах, а також у 

Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах з фахових дисциплін, де 

займають призові місця та отримують грамоти і дипломи учасників. 

Професорсько-викладацький колектив кафедри постійно працює над 

питаннями вдосконалення навчально-виховного процесу. Цьому сприяє 

підвищення кваліфікації викладачів кафедри через аспірантуру, шляхом роботи 

над кандидатськими і докторськими дисертаціями, участі в семінарах з 

підвищення кваліфікації фахівців, стажування в провідних вищих навчальних 

закладах в Україні та за кордоном. Так, з 26 квітня по 9 травня 2017 року доц. 

Мединська Т. В. пройшла міжнародне стажування в Лодзькому університеті 

(Республіка Польща). 20-24 листопада 2017 року доц. Чуй І. Р. взяла участь у 

програмі академічної мобільності для викладачів університету в межах проекту 

ERASMUS+ staff mobility for teaching and training та угоди про співпрацю з 

університетом міста Пардубіце (Республіка Чехія). 

Колектив кафедри на сучасному етапі є висококваліфікованим. Всі 

викладачі кафедри мають наукові ступені та звання. В поточному навчальному 

році на кафедрі працюють 2 доктори економічних наук, професори та 7 

кандидатів економічних наук, доцентів. 

Виховна робота серед студентів здійснюється колективом кафедри 

системно шляхом організуючої діяльності педагогів під час лекцій і практичних 

занять, у формі бесід, індивідуальної роботи зі студентами, вечорів творчості і 

відпочинку, "днів спеціальності", кураторства в академгрупах тощо. У виховній 

роботі бере участь весь колектив кафедри. Спільними зусиллями, з 

врахуванням індивідуальності кожного студента колектив кафедри сприяє 

формуванню фахово компетентної, духовно багатої, морально зрілої та 

соціально активної особливості. 

Випускники-фінансисти належно адаптуються на робочих місцях. Багато 

з них обіймають (або обіймали) керівні посади різного рангу. Наведемо лише 

http://umsf.dp.ua/noviny/item/1128-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%84-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%94,-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-%C2%AB%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C-%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%E2%80%93-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%83%C2%BB.html


декілька прикладів: П’ятаченко Григорій – перший міністр фінансів за часів 

незалежності України, Косаріна Валентина – перший проректор Полтавського 

університету економіки і торгівлі, Купрін Максим – голова правління компанії 

з управління активами "УкрСиб Ессет Менеджмент", Скалка Володимир – 

директор відділення "Львівське" ПАТ “Альфа банк”, Озеран Алла – д.е.н., 

проф. кафедри обліку і оподаткування КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Чікіта 

Ірина – фінансовий директор ТзОВ "ЕДЕМ-РЕЗОРТ енд СПА", Нейман Інна – 

начальник відділу корпоративного бізнесу АТ "Укрексімбанк", Гобела Наталія 

– керівник відділу фінансового аналізу та економічного планування ТзОВ ТВК 

"Львівхолод" та інші. 

Актуальними завданнями кафедри на найближчу перспективу є подальше 

вдосконалення навчального процесу з використанням новітніх технологій та 

дистанційних форм навчання, більш активне використання мультимедійного 

обладнання при проведенні навчальних занять, ширше застосування активних 

методів навчання та дуальної освіти. Стратегічні напрями  розвитку кафедри 

полягають у: 

• підвищенні якості освітньої послуги за рахунок посилення практичної 

підготовки студентів шляхом залучення фахівців до читання лекцій та 

проведення практичних занять; 

• розвитку дуального навчання за рахунок ширшого проведення 

практичних занять на підприємствах та у фінансових установах; 

• впровадженні нових сучасних освітньо-професійних програм в межах 

діючих спеціальностей для залучення більшої кількості абітурієнтів; 

• подальшому розвитку наукової діяльності кафедри за рахунок 

виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт на замовлення суб'єктів 

господарювання з широким залученням до них студентів та аспірантів; 

• активізації роботи над підготовкою підручників з базових фінансових 

дисциплін. 


