
 
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

Інститут економіки і менеджменту  

Кафедра фінансів 

проводить набір на навчання 

за освітніми програмами 

спеціальності  
 

072 «ФІНАНСИ, 

БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ»  

за рівнями вищої освіти:  

 

1. Бакалавр  
2. Магістр (освітньо-професійна програма, 1,4 р.); 

3. Магістр (освітньо-наукова програма, 1,9 р.). 

 

Наші переваги: 

• сучасна якісна вища освіта за універсальною 

спеціальністю в одному з найкращих закладів 

вищої освіти України; 

• забезпечуємо практику та стажування, а 

кращим студентам – працевлаштування; 

• великий обсяг держзамовлення; 

• можливість навчання за програмами подвійних 

дипломів за кордоном; 

• забезпечуємо студентів гуртожитком; 

• підготовка на військовій кафедрі; 

• навчання у «європейській столиці» - м. Львові, 

в особливому культурному, освітянському, 

молодіжному середовищі. 

За даними Міносвіти та роботодавців НУ 

«Львівська політехніка» посідає найвищі місця у 

рейтингу ЗВО України, наші дипломи визнаються за 

кордоном, а випускники спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» цінуються 

роботодавцями. 

 

Особливість вступу на спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування» полягає у тому, що 

Ви не помилитесь із вибором фаху: саме тут є 

можливість максимально використати Ваші здібності. 

Якщо любите і знаєте математику та володієте 

аналітичним складом розуму – станете професіоналом з 

прогнозування та планування руху фінансових ресурсів, 

оптимізації інвестиційних портфелів фінансових 

установ, зможете навчитись застосовувати економіко-

математичні методи і моделі, що дуже цінується на 

ринку праці. Якщо ж Ви творча особистість, знаєте 

іноземні мови – ми допоможемо і скеруємо Вас у ті 

сфери фінансових відносин, де це потрібно, зокрема Ви 

зможете стати професіоналом з корпоративних, 

публічних, міжнародних фінансів, маркетингу 

фінансових послуг, фінансового консалтингу і 

менеджменту. 
 

Великий ліцензований обсяг підготовки дозволяє 

готувати студентів у повноцінних групах та не 

завищувати вартість навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

 

Навчальний процес на кафедрі фінансів постійно 

вдосконалюється відповідно до європейських вимог та 

світових стандартів. На кафедрі працюють 

висококваліфіковані фахівці, більшість з яких мають 

досвід практичної роботи у бізнесі, зокрема у 

корпораціях та фінансових установах. 

Випускники кафедри досягли значних успіхів у професійній 

діяльності та на сьогодні займають керівні посади на підприємствах, 

в органах державної влади та місцевого самоврядування, що 

свідчить про високий рівень підготовки фахівців на кафедрі 

фінансів. 

 

 

«Фінанси, банківська справа та страхування» - це 

сучасна, престижна та високооплачувана спеціальність в 

умовах ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою ви без 

проблем знайдете своє місце у професійній діяльності.  

Фінансисти були і залишаються затребуваними та 

високооплачуваними фахівцями на ринку праці. 

 

НАШІ КОНТАКТИ: 

Адреса кафедри фінансів: 

м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3 

IV навч. корпус Львівської політехніки, каб.430 

Контакти:  

Кафедра фінансів (032) 258-21-93 

 
+380972180513 (бакалаврат) 

+380630400105 

+380508023026 (бакалаврат і магістратура) 

+380961951345 (магістратура) 

 

Facebook  https://www.facebook.com/finance.lviv/ 

E-mail: fin.dept@lpnu.ua  

Веб-сайти: https://lpnu.ua/fin,  

  http://www.finance.lviv.ua 
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