
 

                                                                                  
 

Наші переваги: 

 
✓ Насичена програма навчання та зручний розклад; 

✓ Індивідуальний графік для студентів, які 

працюють; 

✓ Програма подвійних магістерських дипломів 

(університети Вроцлава та Кракова); 

✓ Участь у міжнародних наукових та практичних 

конференціях, у т. ч. за кордоном (Люблін, Краків, 

Вроцлав, Лодзь), а також у цікавих програмах 

міжнародної мобільності для студентів; 

✓ Стажування в компаніях KPMG, 

PriceWaterhouseCoopers (PwC), PZU та ін.  

✓ Стажування у відомих банківських і страхових 

компаніях; 

✓ Стажування в департаментах Львівської міської 

Ради та кар’єрні кроки в ЛОДА; 

✓ Викладачі – практики; 

✓ Зустрічі з видатними науковцями України та світу, 

політиками та державними діячами; 

✓ Візити до державних установ, інвестиційних, 

страхових компаній, банків; 

✓ Диплом державного взірця, а також можливість 

продовжити навчання в магістратурі, аспірантурі 

та докторантурі Національного університету 

«Львівська політехніка»; 

✓ Гуртожиток, спортивна та соціальна 

інфраструктура, військова кафедра; 

✓ Університет із понад 200-річною історією та 

унікальною освітньою атмосферою… 

✓ Туристичні принади Львова як бонус! 

 

Студенти в обов’язковому порядку 

забезпечуються гуртожитком (16 гуртожитків). 

Є можливість навчання на військовій кафедрі за 

програмою підготовки офіцерів запасу. 

 
Кафедрою фінансів здійснюється підготовка 

фахівців для роботи у планово-аналітичних 

підрозділах корпорацій, підприємств, установ, 

організацій, у страхових компаніях, банківських 

установах, брокерських, аудиторських компаніях, 

державних органах фінансового управління 

відповідних Міністерств та відомств., у 

недержавних пенсійних та фінансово-інвестиційних 

фондах і компаніях. 

 

Підготовка фахівців зі спеціальності «Фінанси 

банківська справа та страхування» має широкий 

міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати 

професійну діяльність у різних сферах економіки і 

державного управління фінансами. 

На кафедрі здійснюється підготовка 

студентів денної та заочної форм навчання за 

рівнями вищої освіти:  
 

❖ «бакалавр» за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; 
 

❖  «магістр» за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування», із можливістю 

обрати блоки вибіркових дисциплін. 

 

❖ Сфера фінансів завжди привертала до себе 

підвищену увагу молодих фахівців, і не дивно: 

саме тут відкриваються блискучі перспективи, 

саме з фінансами пов'язані «найприбутковіші» 

види діяльності. 

❖ Система навчання на кафедрі фінансів 

дозволяє сформувати у студентів широкий 

світогляд на фінансово-економічні проблеми. 

Основний наголос робиться на підготовці 

фінансистів-управлінців, фінансистів-

аналітиків, які отримують сучасні знання та 

практичні навички, необхідні для роботи в 
умовах високої конкуренції на ринку праці.  

 


