
Кафедра фінансово-економічної 

безпеки та банківського бізнесу  

є випусковою  для:  
 

бакалаврів та магістрів спеціальності  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

ОПП " Фінанси, банківська справа та страхування", "Фінансово-економічна безпека 

суб'єктів підприємництва" 

магістрів спеціальності  073 "Менеджмент "  

ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою» 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 



          Кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського 

бізнесу створена згідно наказу ректора № 205/01 від 12 жовтня 

2015 р. і є наступницею кафедри банківської справи, яка 

функціонувала в складі Інституту економіки та фінансів 

Львівської комерційної академії з 14 січня 2002 р.  



       Основні  етапи функціонування кафедри як суб'єкта 

навчального процесу: 
 травень 2003 р. - акредитація спеціалістів і бакалаврів зі спеціальності "Банківська справа" ; 

 травень 2003 р. - ліцензування магістрів спеціальності "Банківська справа" ; 

  травень 2004 р. - акредитація магістрів спеціальності "Банківська справа" ; 

  вересень 2005 р. - відкриття заочної форми навчання зі спеціальності "Банківська справа"; 

  січень 2006 р. - створення Музею історії грошей; 

  вересень 2006 р. - відкриття філії кафедри у ПАТ "Кредобанк"; 

  квітень 2007 р. - ліцензування з підготовки магістрів на базі спеціалістів за спеціальністю 

"Банківська справа"; 

  квітень 2008 р. - акредитація магістрів спеціальності Банківська справа"; 

  квітень 2009 р. - акредитація спеціалістів спеціальності Банківська справа"; 

  квітень 2010 р. - відкриття філії кафедри у ЗМРУ ПАТ "Універсалбанк"; 

  квітень 2014 р. - акредитація магістрів спеціальності 8.03050802 "Банківська справа"; 

  червень 2015 р. - ліцензовано нову магістерську програму підготовки фахівців за 

спеціальністю  8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою“; 

 січень 2017 р. – акредитовано магістерську програму за спеціальністю  8.18010014 

"Управління фінансово-економічною безпекою". 

 Червень 2018р. – акредитовано бакалаврську програму за спеціальністю 072 "Фінанси, 

банківська справа та страхування"; 

 Грудень 2018р. – акредитовано магістерську програму за спеціальністю 073 Менеджмент" 

ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою" 

  



 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД  ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ 

 

к.е.н., доц. Міндрова З. М. 

Завідувач кафедри, д.е.н., проф., академік Академії 

економічних наук України, відмінник освіти України, 

член комісії МОН з розробки стандартів вищої освіти 

підкомісії 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування" Копилюк О. І. 

  

Заступник з наукової та 

виховної роботи  

к.е.н., доц. Рущишин Н. М. 

Заступник з навчально-

методичної роботи 

к.е.н., доц. Музичка О. М.  

ст. викл. Завійська О. І. 
к.е.н., доц. Самура Ю. О. 



Навчання – основна робота студента! 



Людина є тим, ким 
вона є, завдяки 

обраній професії! 



Студенти отримують цікаву та 

актуальну інформацію від 

працівників  

АТ “FORWARD BANK“  

в рамках дуальної освіти 



 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО 

ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ СТЕЙКХОЛДЕРІВ З РІЗНИХ 

СФЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Завідувач кафедри фінансово-економічної 

безпеки та банківського бізнесу д.е.н., проф. 
Копилюк О. І. відкриває лекційне заняття 

Hr бізнес-партнер Західної України Департаменту 

управління персоналом АТ "ОТР Банк" Софія 

Михайлівна Шабан розповідає про специфіку роботи 

банку та перспективи працевлаштування для 

студентів ЛТЕУ           Студенти уважно та зацікавлено  слухають 

лекцію від практика 



 

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ТА СТУДЕНТИ ВИВЧАЮТЬ ДОСВІД РОБОТИ ПРОВІДНИХ БАНКІВ  

ЛЬВОВА: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "ОТП-БАНК", АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ", АТ "УКРГАЗБАНК", 

АТ АКБ "ЛЬВІВ", АТ "КРЕДОБАНК", АТ "ОЩАДБАНК" "VS БАНК" ТА ІН. В РАМКАХ 

УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ ПРО СПІВПРАЦЮ 

 

Начальник відділу управління персоналом 

Центральної філії АТ АКБ «Львів» Мельник Лідія 

Петрівна ознайомлює студентів з основними 

етапами створення АТ АКБ «Львів».  

Про організаційну структуру банку та 

особливості здійснюваних операцій, роботу 

окремих підрозділів розповідає студентам 

Лучаківський Андрій Олегович – провідний 

економіст управління роздрібного бізнесу АТ АКБ 

«Львів». 



Студенти мають можливість 

ознайомитися із особливостями 

фінансової діяльності багатьох 

установ м. Львова 

Начальник відділу з продажів та обслуговуванню 

фізичних осіб Вінярська Мирослава інформує 

студентів про специфіку діяльності АТ «Креді 

Агріколь Банк». 



Працівники АТ «Креді Агріколь Банк» передають  

практичні навики та досвід студентам ЛТЕУ 



   Студентів і викладачів ознайомили із організаційною структурою, специфікою діяльності та 

конкурентною позицією Західноукраїнської регіональної дирекції АТ «ОТП Банк» на ринку банківських 

продуктів та послуг: Надопта О. В. – директор Західноукраїнської регіональної дирекції АТ «ОТП Банк»; 

Шабан С. М. – hr бізнес-партнер Західноукраїнської регіональної дирекції; Титомир І. О. – керівник 

корпоративного бізнесу; Глинка О. В. – керівник приватного банкінгу; Ган З. А. – керуюча регіональним 

відділенням в м. Львів. 



    Лекція у відділенні АТ КБ "Приватбанк" за участі лекторів-практиків А. Сєркіна та Т. Дучак й 

викладачів кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу проф. Копилюк О. І., доц. 

Рущишин Н. М., доц. Музички О. М.  



Студентська молодь активно залучається до наукової роботи кафедри.  Головна мета - розвинути вміння 

та творчий потенціал щодо здійснення наукової діяльності та сформувати загальну наукову культуру, 

дослідницькі вміння і навики. 

 

Реалізація науково-дослідного 

потенціалу студенів відбувається 

шляхом участі у студентському 

науковому гуртку «Фінанси, безпека, 

банківський та страховий бізнес». 

Керівник від кафедри фінансово-

економічної безпеки та банківського 

бізнесу  к.е.н., доц. Рущишин Н. М. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО 

ГУРТКА “ФІНАНСИ, БЕЗПЕКА, БАНКІВСЬКИЙ ТА  

СТРАХОВИЙ БІЗНЕС” 

Під керівництвом викладачів кафедри студенти здійснюють наукові дослідження, за результатами 

яких готують доповіді, виступають на наукових конференціях, конкурсах, профільних олімпіадах, 

виконують науково-дослідні та магістерські роботи. 



Здобувачі вищої освіти під час презентації наукових доповідей з 

актуальних питань на засіданні наукового гуртка 



Урочисте вручення Ректором ЛТЕУ проф. П. О. Куциком диплому 

першого ступеня Дяків І. І. за участь у конкурсі наукових робіт 

організованому навчально-методичним центром “Укоопосвіта”   



Нагородження Милян І. І. на Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт за 

напрямом «Банківська справа» Дипломом IІІ 

ступеня за наукову роботу «Розвиток 

депозитної діяльності банків в посткризовий 

період» (науковий керівник: к.е.н., доц. Н. М. 

Рущишин) 



Одні хапають 

доларові потоки, 

а інші ніяк не 

зловлять 

копійчані краплі 

(Георгій 

Олександров) 

“Монетна” карта 

Європи 

Історія 

сучасної гривні 

Експонати музею “Історії грошей” зібрані зусиллями  

студентів та викладачів 



Участь студентів у першому турі Всеукраїнських олімпіад  

з фахових дисциплін 



Вагомі здобутки і нагороди студентів за результатами другого туру 

 Всеукраїнських студентських олімпіад 



Нагороди студентів за наукову та навчальну 
діяльність 



Студенти приймають активну участь у творчих конкурсах, у святкуванні пам’ятних дат та 

інших заходах як Інституту Економіки та фінансів, так й ЛТЕУ.  



ЗАХИСТ  ДИПЛОМНИХ  РОБІТ  

найочікуваніша подія у житті здобувачів вищої  

освіти другого магістерського рівня 







Поза всяким сумнівом, студентські роки, що летять як мить, стануть одним із 

кращих періодів вашого життя та залишать по собі приємні спогади. Тож сміливо 

вливайтеся в студентський колектив, проявляйте активність та реалізуйте свій потенціал ! 


