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Розділ 1. Основні досягнення кафедри за 2013-2021 рр.
Розвиток національної економіки України викликав збільшення кількості
банків, розгалуження мережі їхніх філій та відділень. Вони потребували
кваліфікованих працівників, які б володіли сучасними техніками банківництва
та ведення страхового бізнесу. Миттєво реагуючи на кон’юнктуру ринку,
керівництвом Університету було ухвалено рішення про створення на
економічному факультеті кафедри банківського і страхового бізнесу. Так,
Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка проф.
Вакарчук І. О. видав наказ “Про відкриття кафедри банківського і страхового
бізнесу на економічному факультеті” № 875 від 01.06.2000 р., в якому
зазначається:
Доручити кафедрі банківського і страхового бізнесу:
1. Розробку навчально-методичної документації для підготовки фахівців
за спеціальністю “Банківська справа”.
2. Викладання фундаментальних дисциплін і спецкурсів для студентів
спеціальності “Банківська справа”.
3. Виконання кафедрою науково-дослідних робіт у галузі банківського та
страхового бізнесу.
29 грудня 2000 року в актовій залі економічного факультету ЛНУ імені
І. Франка урочисто була проведена презентація кафедри. Кафедра БСБ – велика
кафедра, але не за чисельністю працівників, а за якістю і результатами роботи,
кількістю монографій, підручників, навчальних посібників, докторантів тощо.
Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій
Корнійович.
Потреба у висококваліфікованих фахівцях зумовила необхідність
підготовки магістрів за спеціалізацією “Банківська справа”. Значний розвиток
фінансових технологій та цифрових банківських послуг зумовили зростання
потреби у фахівцях цього напрямку. З 2020 року кафедра запровадила нову
освітньо-професійну програму “Банківський бізнес і фінансові технології”.
1.1. Персонал кафедри
У даний час на кафедрі працюють 10 осіб, із них: 5 професорів, д.е.н.; 4
доценти, к.е.н.; 1 старший лаборант, к.е.н. (табл. 1). У 2000 р. кафедра
розпочала свою роботу на базі 3 ставок. Нині кафедра має 8,5 ставок.
Якісний склад педагогічних працівників кафедри:
– штатних працівників – 100 %;
– викладачів з науковими ступенями – 100 %, з них:
докторів економічних наук – 58,8 %;
кандидатів економічних наук – 41,2 %.
Усі викладачі мають науково-педагогічну кваліфікацію та базову освіту,
яка відповідає їх науково-педагогічній діяльності.
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Таблиця 1
Працівники кафедри банківського і страхового бізнесу станом на
01.01.2021 р.
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь,
вчене звання

Ставка

д. е. н., професор
д. е. н., професор
д. е. н., професор
д. е. н., професор

завкафедри,
професор
професор
професор
професор
професор

1,0
1,0
1,0
1,0

к. е. н., доцент

доцент

0,5

к. е. н., доцент
к. е. н., доцент
к. е. н., доцент

доцент
доцент
доцент
старший
лаборант

1,0
1,0
1,0

1

Реверчук Сергій Корнійович

д. е. н., професор

2
3
4
5
7
8
9

Лобозинська Софія Миколаївна
Яворська Тетяна Василівна
Владичин Уляна Володимирівна
Скоморович Ірина Георгіївна
Войтович Людмила
Мирославівна
Фалюта Андрій Володимирович
Ковалюк Андрій Олексійович
Іршак Олеся Степанівна

10

Цибульська Наталя Богданівна

6

Посада

к. е. н.

1,0

Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно один раз на п’ять
років підвищують рівень своєї кваліфікації в науково-дослідних інститутах,
зокрема, Львівському інституті банківської справи Університету банківської
справи НБУ, Львівському торговельному університеті, НУ “Львівська
політехніка”, Львівському університеті внутрішніх справ, тощо.
1.2. Студенти кафедри
Кафедра проводить набір студентів для отримання освітнього ступеня
“магістр” денної та заочної форм навчання.
З 2016 р. згідно нових переліків спеціальностей, затверджених МОН
України, відбувався набір у магістратуру спеціальності “Фінанси, банківська
справа та страхування” на спеціалізацію “Банківська справа”. З 2020 р.
проводиться набір у магістратуру на нову освітньо-професійну програму
“Банківський бізнес і фінансові технології” (денне та заочне навчання) у межах
спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”.
Кафедра банківського і страхового бізнесу за своє існування випустила
понад 700 дипломованих фахівців, 74% з яких працюють у банківському і
страховому бізнесі, 26% – в інших сферах економіки, при чому не тільки у
Львові, а й у Києві, Рівному, Луцьку та інших містах. Є й такі, які продовжують
навчатися та працювати за кордоном. Наші випускники продовжували навчання
у найвідоміших навчальних закладах світу, зокрема Юрій Неміш продовжив
навчання у Кембріджському університеті (м. Кембрідж, Великобританія). А
наші випускники та аспіранти проходили стажування за кордоном, зокрема
Уляна Штибель пройшла стажування в ООН (США), очолювала київський офіс
Варшавської фондової біржі WSE. Наші випускники займають посади
керівників відділень, відділів та інших структурних підрозділів різних
фінансових інститутів. Наукові роботи наших студентів здобували переможні
місця на різноманітних конкурсах. Кожного року студенти беруть участь у
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Всеукраїнських студентських олімпіадах і виборюють рейтингові місця.
1.3. Аспіранти та здобувачі кафедри
Кафедра забезпечує наукове керівництво аспірантами і здобувачами. За
час існування кафедри відбулися захисти 20 кандидатських та 5 докторських
дисертацій, зокрема за 2013-2021 рр. – 8 кандидатських та 3 докторських
дисертацій (табл. 2, табл. 3).
Таблиця 2
Захисти кандидатських дисертацій за 2013-2021 рр.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Прізвище, ім’я, по
батькові
Білаш Оксана
Вікторівна
Іршак Олеся
Степанівна
Дуда Богдан
Юрійович
Цибульська Наталя
Богданівна
Боцьора Людмила
Олександрівна
Федик Мар’яна
Володимирівна
Штибель Уляна
Ігорівна
Бочан Віталій
Ігорович

Тема кандидатської дисертації

Дата захисту

“Державне регулювання ринку страхових
послуг в Україні”
“Макроекономічне прогнозування розвитку
банківництва в Україні”
“Державне регулювання валютного ринку
України”
“Рейтингові системи оцінки банківської
діяльності в Україні”
“Фінансовий механізм розвитку малого
підприємництва в Україні”
“Державне регулювання розвитку
банківської інфраструктури в Україні”
“Формування соціально-орієнтованої
банківської системи в Україні”
“Управління стійкістю грошового обігу в
Україні”

6 лютого 2013
р.
12 лютого
2014 р.
16 квітня
2014 р.
30 вересня
2014 р.
10 березня
2015 р.
2 липня
2015 р.
17 лютого
2016 р.
31 травня
2018 р.

Таблиця 3
Захисти докторських дисертацій за 2013-2021 рр.
№
з/п
1
2
3

Прізвище, ім’я, по
батькові
Яворська Тетяна
Василівна
Владичин Уляна
Володимирівна
Скоморович Ірина
Георгіївна

Тема докторської дисертації

Дата захисту

“Державне регулювання страхового
підприємництва в Україні”
“Державне регулювання іноземного
банківництва в Україні”
“Еволюція та функціонування грошової
системи в Україні”

13 листопада
2013 р.
16 лютого
2017 р.
29 листопада
2017 р.

Працівникам
кафедри
присвоєно
вчені
звання
професорів:
Лобозинській С. М. (3 квітня 2014 р.), Яворській Т. В. (25 лютого 2016 р.),
Владичин У. В. (9 лютого 2021 р.), Скоморович І. Г. (9 лютого 2021 р.) та
доцентів: Войтович Л. М. (17 травня 2012 р.), Фалюті А. В. (25 січня 2013 р.),
Ковалюку А. О. (26 червня 2014 р.), Іршак О. С. (25 лютого 2016 р.).
Доцентам кафедри затверджено теми докторських дисертацій. У 2019 р.
тему докторських дисертацій затверджено к.е.н., доц. О. С. Іршак “Податковий
механізм управління розвитком фінансового бізнесу в Україні: методологія
аналізу та прогнозування” та к.е.н. Н. Б. Цибульській “Державне регулювання
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біржової системи в Україні”.
Відстоювати честь кафедри на науковій ниві мають також молоді
науковці – аспіранти та здобувачі кафедри: Дубик Ольга, Матківська Галина,
Костюк Маргарита, Улич Оксана. Їхніми керівниками стали професори та
доценти кафедри.
У вересні 2021 р. вступила у докторантуру к.е.н., доц. Войтович Л. М.
1.4. Наукова продукція кафедри
За останні 7 років опубліковано 9 монографій:
1. Прогнозування розвитку банківської діяльності в Україні : монографія
/ [С. К. Реверчук, О. С. Іршак] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 256 с.
2. Скоморович І. Г. Еволюція та функціонування грошової системи в
Україні (теоретичні та історико-економічні аспекти) : монографія / І. Г.
Скоморович. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 518 с.
3. Приймак В. І., Лобозинська С. М., Приймак П. В. Управління
ефективністю моніторингу банківської системи України : монографія / В. І,
Приймак, С. М. Лобозинська, П. В. Приймак. – Львів : Видавництво “Растр-7”,
2015. – 404 с.
4. Владичин У. В. Державне регулювання іноземного банківництва в
Україні : монографія / У. В. Владичин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
– 594 с.
5. Лобозинська С. М., Цибульська Н. Б. Рейтингові системи оцінки
банківської діяльності в Україні : монографія / С. М. Лобозинська, Н. Б.
Цибульська. – Львів : Видавництво “Растр-7”, 2016. – 220 с.
6. Владичин У. В., Федик М. В. Банківська інфраструктура в Україні :
монографія / У. В. Владичин, М. В. Федик. – Львів : Видавництво “Растр-7”,
2016. – 228 с.
7. Реверчук С. К. Інвестиційний банкінг в Україні та Німеччині :
монографія / С. К. Реверчук, І. В. Завалей, І. Т. Грудзевич; за ред. д-ра екон.
наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів : “Растр-7”, 2017. – 140 с.
8. Фінансовий бізнес: теорія і практика [монографія] / за ред. Реверчука
С. К. – Львів, 2018. – 196 с.
9. Бізнес на ринку фінансових послуг в епоху діджиталізації економіки
та суспільства : монографія / За ред. С. К. Реверчука, Львів, 2019. – 152 с.
Протягом своєї діяльності кафедра проводить активну наукову та
навчально-методичну роботу. На кафедрі діє науково-методичний семінар
“Фінансова бесіда+”. Професори кафедри беруть активну участь у редакційних
колегіях вітчизняних фахових та зарубіжних видань, зокрема: Вісник
Львівського університету (економічна серія), “Наукові записки Національного
університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”, Journal of Finance and
Financial Law (Wydawnictwo Universytetu Łódzkego, Poland, Lodz), Journal of
Eastern European and Central Asian Research. Есоnomics. Finance. Management.
Marketing (USA).
У 2013 р. було проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-
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конференцію “Banking, Insurance, Finance”, за результатами якої видано
науковий збірник тез доповідей. У грудні 2018 р. проведено І Міжнародну
науково-практичну конференцію “Фінансовий бізнес в Україні та світі: стан,
проблеми і перспективи розвитку”, за результатами якої видано науковий
збірник тез доповідей.
Кафедра готує рецензії на наукові продукти своїх колег, відгуки на
автореферати дисертацій, дисертації, монографії і навчальні посібники.
Кафедра брала участь у розробці тем у межах робочого часу викладачів:
“Управління грошовим господарством фінансових посередників в економіці
України” (2012-2015 рр.), “Управління відтворенням банківського і страхового
бізнесу” (2016-2019 рр.) та на даний час виконується тема “Фінансовий бізнес
України в умовах поглиблення євроінтеграції”.
Кафедра тісно співпрацює з різними об’єднаннями й асоціаціями банків
Львівщини та України. Так, кафедрою налагоджено співпрацю із Асоціацією
українських банків (АУБ), Незалежною асоціацією банків України (НАБУ),
Національним банком України (НБУ) у межах якої організовуються відкриті
лекції провідних банкірів України, проводяться конкурси наукових робіт, ідей і
реалізовуються проекти щодо розвитку банківництва.
Кафедра підтримує тісні зв’язки з Українським вільним університетом
(м. Мюнхен, Німеччина), Баварським університетом (м. Мюнхен, Німеччина),
Люблінським університетом імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща),
Лодзьким Університетом (м. Лодзь, Польща), банками і страховими
компаніями Львівщини.
1.5. Навчальна робота кафедри
Кафедра впевнено набирає авторитету і визнання в країні і це в значній
мірі завдяки її підручникам і навчальним посібникам. У доробку кафедри БСБ 7
підручників, а також більше 20 навчальних посібників, зокрема за останні 7
років – 2 підручники:
1. Банківська система : [підручник] / Реверчук С. К., Владичин У. В.,
Лобозинська С. М. та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів
: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 498 с.
2. Страхова система : [підручник] / За ред. д-ра екон. наук, проф. С. К.
Реверчука. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 360 с.
За роки існування кафедра розгорнула творчу співпрацю з багатьма
видавництвами, серед яких: “Знання”, “Атіка”, “Діалог”, “Тріада плюс”,
“Євросвіт”, “Магнолія”, “Піраміда”, “Растр-7” та ін.
Основні навчальні дисципліни, які читають викладачі кафедри БСБ
студентам-магістрам на освітньо-професійній програмі “Банківський бізнес і
фінансові технології”, такі: Стратегічне управління фінансами, банківською
справою та страхуванням, Фінанси у цифровій економіці, Фінансовий
менеджмент, Ринок фінансових послуг, Страховий менеджмент, Бюджетний
менеджмент, Банківські продукти у цифровій економіці, Е-маркетинг у банку,
Проєктне фінансування, Кредитний менеджмент і цифрові технології, Іпотечне
кредитування, Монетарна політика, Грошово-банківські системи, Методологія
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наукових досліджень банківського бізнесу, Банківський менеджмент,
Управління банківським бізнесом, Аналіз інвестиційних проектів, Історія та
філософія грошей і банківництва, Банківське регулювання і технології нагляду,
Фінансові технології на ринку банківських металів, Цифрове страхування,
Безпека банківського бізнесу, Інноваційний розвиток банку, Міжнародні
розрахунки та валютні операції, Е-корпоративне управління, Платіжні системи
та
фінансові
технології,
Фінансово-технологічна
та
інституційна
реструктуризація бізнесу, Технології прогнозування банківського бізнесу,
Інвестиційне кредитування, Міжнародний банківський бізнес, Державне
регулювання цифровізації банківської системи, Захист інтелектуальної
власності та ін.
Усі дисципліни, що читають викладачі кафедри, забезпечені силабусами,
планами практичних занять і методичними рекомендаціями до їх вивчення.
Викладачі кафедри нагороджені подяками та грамотами Ректора
Львівського національного університету імені Івана Франка за сумлінну працю
та вагомі здобутки у науковій і педагогічній діяльності. У 2014 р. Реверчук
С. К. отримав почесне звання “Заслужений професор Львівського
національного університету імені Івана Франка”.
Здобутки кафедралів були відзначені і на державному рівні. Так, у 2016 р.
проф. Лобозинська С. М. нагороджена грамотою Львівської обласної ради за
вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки та підготовку
висококваліфікованих спеціалістів. У 2017 р. проф. Владичин У.В. нагороджена
Львівською обласною державною адміністрацією та Львівською обласною
радою дипломом за наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним
перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців
Львівщини в Україні та світі.
У 2015 р. проф. Реверчука С. К. обрано членом Науково-експертної
колегії Громадської ради при Національному банку України.
За ініціативи завідувача кафедри проф. С. К. Реверчука у 2015 р.
підписано угоду про співпрацю ЛНУ імені Івана Франка та Webster University
(США).
1.6. Виховна робота кафедри
Вагоме місце у діяльності кафедри посідає виховна робота. Викладачі
кафедри БСБ разом зі студентами відвідують визначні архітектурні пам’ятки,
музеї та театри міста Львова, проводять ознайомчі екскурсії банками Львова,
їздять відпочивати у Карпати, мандрують замками України тощо. Студенти
нашої спеціальності залучаються до святкування Дня Кафедри, яке проводиться
щорічно 27 грудня. Кожного року кафедра видає свої рекламно-інформаційні та
науково-популярні видання, до написання яких залучає студентів усіх курсів.
Зокрема, за 2013-2021 рр. видано:
1. Грані гідності… До 200-ої річниці народження Т. Г. Шевченка / За ред.
докт. екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. –
76 с.
2. Реверчук С. К. Університет – храм правди і науки? / С. К. Реверчук. –
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Львів : Видавнича компанія “АРС”, 2014. – 92 с.
3. Реверчук С. К. Порадник молодому науковцю або книга про корисні речі.
– Львів, НКЦ “Економікос”, 2015. – 81 с.
4. Чесність і щирість у нашому житті. До 16-ої річниці кафедри
банківського і страхового бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка / [за ред. д.е.н., проф.
С. К. Реверчука], 2016. – 26 с.
До щорічного святкування Дня кафедри залучаються цікаві особистості
наукового та культурного середовища міста Львова. Зокрема, у різні роки до
святкування долучалися: Народний артист України Петро Бенюк, поет Роман
Лубківський, Заслужений діяч мистецтв України Василь Яценяк, квартет
“Амінь”, інструментальний квартет “Мар’яна”, Заслужений артист України
Олександр Кузьменко, письменник і поет Ігор Гургула, Заслужений артист
України, соліст Львівського Національного Академічного театру опери та
балету імені Соломії Крушельницької Олег Лихач, співак і композитор Олесь
Дяк та ін.
Розділ 2. Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на
наступні п’ять років.
Основні стратегічні цілі розвитку кафедри:
- забезпечення високої якості освітнього процесу;
- поглиблення інтеграції кафедри у світовий освітньо-науковий простір.
Завдання кафедри :
- відкриття нових ОП на бакалавраті та магістратурі за дуальної формою
освіти;
- збереження усталених традицій кафедри за її 20-тилітню історію
існування і розуміння нових викликів, ризиків і загроз.
2.1. Оприлюднення інформації
Веб-сторінку кафедри систематично двічі на тиждень (вівторок і
п’ятниця) наповнювати актуальною інформацією про діяльність колективу
кафедри за основними напрямками роботи: наукова, навчально-методична і
виховна. Передусім оприлюднювати освітні програми та навчальні курси.
Відкрити свій канал в Youtube і кожного тижня бакалаврам різних
спеціальностей, але передусім економічних, публікувати важливу інформацію
на теми фінансового бізнесу. Активізувати профіль кафедри БСБ в соцмережах
(Facebook, Instagram) з метою покращення комунікацій з цільовими групами
(вступниками, випускниками, банкірами, страховиками тощо).
Організовувати для бакалаврів низки факультетів нашого університету і
для учнів шкіл в онлайн режимі суботню школу фінансового бізнесу.
Організувати для працівників Приватбанку і СК «ПЗУ Україна» (за
бажанням) короткі курси підвищення кваліфікації. Це може бути 5-годинний
курс лекцій з актуальних проблемах банківського і страхового бізнесу в Zoom.
Організація для учнів підліткового віку (12-15 років) суботньої або
недільної школи основ теорії і практики фінансового бізнесу (але це буде
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ефективно після відкриття бакалаврської освітньої програми «Фінансовий
бізнес та інвестиції».
2.2. Кадровий склад:
- за період 2021-2026 рр. кількість викладачів може збільшитись за
рахунок збільшення обсягу педагогічного навантаження після відкриття
актуальних ОП: Фінансовий бізнес та інвестиції (бакалаврат), Страховий бізнес
та фінансові технології (магістратура);
- у 2023 р. заплановане наукове стажування Реверчуку С. К. (1 міс.) за
фінансової підтримки Приватбанку з метою вивчення досвіду функціонування
системи дуальної освіти для підготовки бакалаврів, магістрів і докторів
філософії за освітніми програмами банківництва та страхування. Також
стажування планується для доц. Фалюти А. В. (Університет банківської справи)
та доц. Іршак О. С. (Львівський державний університет внутрішніх справ). У
2024 р. планується підвищення кваліфікації доц. Ковалюка А. О. у Вищій школі
економіки, права і медичних наук (м. Кельце, Польща). У 2025 р.: проф.
Владичин У В. – Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)
(Riga, Latvia), проф. Скоморович І. Г. – Економічний Університет в Кракові
(Польща), проф. Лобозинська С. М. – НУ «Львівська політехніка»; у 2026 р.:
проф. Яворська Т. В. – Віденський університет економіки і бізнесу.
2.3. Навчально-методична робота:
- усі викладачі кафедри виконуватимуть значну навчально-методичну
роботу: удосконалюватимуть тексти лекцій, писатимуть методичні
рекомендації для проведення практичних і семінарських занять з дисциплін, які
вони читають. Водночас викладачами кафедри буде підготовлено та видано 6
навчальних посібників. Також усі викладачі кафедри підготують сертифіковані
електронні лекційні курси;
- важливим завданням буде підготовка матеріалів до акредитації ОП
«Банківський бізнес і фінансові технології», яка відбудеться у вересні 2023 р.
2.4. Наукова робота:
- за період 2021–2026рр. кількість докторів наук збільшиться з 5 осіб до 7:
за рахунок захисту докторських дисертацій доц. Войтович Л М. і доц.
Іршак О. С.;
- успіхи щодо збільшення залучення студентів до участі в конкурсах
наукових робіт та олімпіадах залежать від того чи буде нам надана можливість
відкрити набір на бакалаврські ОП і від запуску проекту «Філія кафедри у
банку (Приватбанк або Кредобанк)» і «Філія кафедри у страховій компанії
(PZU Україна)»;
- кількість НПП кафедри, які здійснювали наукове керівництво не менше
5 здобувачів наукових ступенів зросте з 1 до 3;
- кількість НПП, які мають кількість публікацій не менше 5 у
індексованих виданнях Скопус та ін. зросте з 1 до 7.
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2.5. Міжнародна співпраця:
- продовжувати розвивати налагоджену співпрацю з Департаментом
центрального банківництва та фінансового посередництва інституту економіки
та соціології Лодського університету за напрямами: наукові дослідження
захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг, перспективи розвитку
фінансово-технічної індустрії, сучасний інструментарій монетарної політики,
участь професорів кафедри у редколегії наукового журналу Лодського
університету «Фінанси та фінансове право», підготовка та подання заявок на
участь у конкурсі українсько-польських проектів;
- налагоджувати співпрацю із Вюрцбурзьким університетом Юліуса
Максиміліана за напрямом наукового дослідження фінтех індустрії;
- продовжувати і поглиблювати співпрацю кафедри БСБ з Вебстер
Університетом (США), зокрема, в частині участі в роботі редколегії журналу
«Дослідження країн Східної Європи і Центральної Азії» в якості регіонального
редактора, а також долучатись викладачам кафедри до проведення форумів,
конференцій тощо, які проводить цей відомий журнал;
- поглиблювати наукову та освітню співпрацю кафедри з Українським
вільним університетом (Мюнхен, Німеччина): викладати актуальні фінансовобанківські лекційні курси та здійснювати наукове керівництво магістерськими
та докторськими роботами.
2.6. Виховна та професійно-орієнтаційна робота:
- запрошувати студентів до святкування Дня кафедри 27 грудня;
- організовувати проведення спільних фотосесій, спортивних змагань,
тематичних екскурсій;
- залучати студентів кафедри до підготовки есе на визначені духовні та
морально-етичні теми і їх публікація;
- активізація волонтерської діяльності (наприклад, участь у доброчинних
акціях);
- активізація діяльності студентів у вирішенні екологічних проблем
(наприклад, сортування відходів, насадження дерев, озеленення парків, відмова
від використання пластику та поліетилену, надання переваги використання
екологічно чистих товарів та продуктів вторинної переробки);
- активізація серед студентів здорового способу життя (участь у
спортивних подіях та марафонах, відмова від шкідливих звичок тощо).
2.7. Календарний п’ятирічний план досягнення поставлених завдань.
Ціль
1.

Розвиток
інформаційної
доступності до
діяльності
кафедри та її
результатів

Результати/показники
досягнення мети

Залучені працівники

1.1. Створення веб-сторінки
кафедри і розвиток публічності
(доступності) кафедри для учнів,
доц. Ковалюк А О.
студентів, батьків, політиків,
к.е.н. Цибульська Н. Б.
влади, громадських організацій
та партій та ін.

Дата
виконання

двічі на
тиждень
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1.2. Відкриття в Youtube
каналу кафедри і публікація
актуальної інформації про
діяльність та стан фінансового
бізнесу. Адміністрування
сторінки кафедри у Facebook та
Instagram, систематичне
оновлення профілю кафедри
1.3. Моніторинг та
оцінювання роботи НПП
кафедри на основі
рейтингування їх діяльності

2.

Кадровий склад
та його
удосконалення

доц. Ковалюк А. О.
проф. Владичин У. В.
к.е.н. Цибульська Н.Б.

2021

Усі викладачі кафедри

січень
кожного
року

1.4. Оприлюднення на сайті
щомісяця
кафедри навчально-методичного Усі викладачі кафедри
забезпечення
1.5. Підготовка та
оприлюднення на сайті кафедри
кожного
вибіркових дисциплін,
Усі викладачі кафедри
року
оновлених освітніх програм та
лекцій
2.1. Розширення бази
підвищення кваліфікації
викладачів кафедри, в т.ч. за
кордоном:
2024
- Вища школа економіки, права і доц. Ковалюк А. О.
медичних наук (м. Кельце,
Польща).
2025
- Вища школа менеджменту проф. Владичин У. В.
інформаційних систем (ISMA)
(Riga, Latvia);
2025
– Економічний Університет в проф. Скоморович І. Г.
Кракові (Польща);
2026
–
Віденський
університет проф. Яворська Т. В.
економіки і бізнесу;
–
наукове стажування за
2022
проф. Реверчук С. К.
фінансової підтримки
Приватбанку (1 міс.) для
вивчення досвіду функціонування системи дуальної освіти
для підготовки бакалаврів,
магістрів і докторів філософії за
ОП «Банківський бізнес»,
«Страховий бізнес». Результатом
цих стажувань буде
удосконалення магістерської
освітньої програми «Банківський
бізнес і фінансові технології» на
засадах дуальної освіти. Розробка
магістерської програми
«Страховий бізнес і фінансові
технології» (Мюнхенський
Університет Людвіга
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Максиміліані)
2.2. Делегування працівників
кафедр на курси вдосконалення
викладацької майстерності та
інші курси підвищення
кваліфікації викладачів в
Університеті
3.

Навчальнометодична
робота та її
розвиток

3.1. Удосконалення текстів
лекцій з дисциплін, що
читаються викладачами кафедри
для студентів спеціальності
«Банківська справа»
3.2. Написання методичних
рекомендацій із проведення
практичних і семінарських
занять з дисциплін, що
забезпечуються викладачами
кафедри
3.3. Підготовка практикуму
«.Облік та оподаткування в
банку»
3.4. Підготовка навчального
посібника «Грошово-банківські
системи зарубіжних країн»
3.5. Підготовка навчального
посібника «Іпотечне
кредитування»
3.6. Підготовка навчального
посібника «Стратегічне управління фінансами, банківською
справою та страхуванням: теорія
та практика»
3.7. Підготовка навчального
посібника «Корпоративне
управління у банківському
бізнесі»
3.8. Підготовка навчального
посібника «Економічна
конкуренція у фінансовому
бізнесі»
3.9. Підготовка сертифікованих
електронних курсів з таких
дисциплін:
Аналіз банківської діяльності
Банківництво та страхування
Е-маркетинг у банку
Облік та оподаткування в банку
3.10. Залучення стейкголдерів до
викладання навчальних

проф. Яворська Т. В.
доц. Войтович Л. М.
доц. Ковалюк А. О.
доц. Іршак О. С.
доц. Фалюта А. В.
проф. Лобозинська С.
М.

2021
2021
2021
2022
2022
2025

2021-2026
Усі викладачі кафедри

2021-2026
Усі викладачі кафедри

проф. Лобозинська С.
М.

2022

проф. Реверчук
С. К.

2023

проф. Владичин
У. В.

2025

доц. Войтович Л. М.

2025

доц. Іршак О. С.

2024

проф. Яворська
Т. В.

2024

проф.Владичин У.В.
доц. Войтович Л. М.
проф. Яворська Т. В.
проф. Лобозинська
С.М.

2021-2022
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дисциплін, зокрема:
Е-маркетинг у банку

4.

проф. Яворська Т. В.

вересень
2011
листопад
2025

Грошово-банківські системи
3.11. Підготовка матеріалів до
акредитації освітньої програми
«Банківський бізнес та фінансові
технології»

проф. Реверчук С. К.
Усі викладачі
кафедри

вересень
2023

Розвиток
4.1. Захист доц. Войтович Л. М.
наукової роботи докторської дисертації
4.2. Захист доц. Іршак О С.
докторської дисертації
4.3. Захист дисертації доктора
філософії Дубик О.
4.4. Збільшити кількість
залучених студентів кафедри до
наукової діяльності та їх участі у
Всеукраїнських студентських
олімпіадах до 5 осіб
4.5. Збільшити кількість
студентів написання наукових
робіт та участі у ІІ етапі
наукових конкурсів
4.6. Збільшити кількість НПП
кафедри до 3 осіб, які
здійснювали наукове
керівництво не менше 5 осіб, які
захистились в Україні
4.7. Підготовка і видання
монографій:
Управління банківським
бізнесом: податковий аспект
Біржова система і фінансовий
бізнес
Управління довірою фінансових
бізнес-структур
4.8. Збільшити кількість НПП до
5, які мають 5 і більше
публікацій у періодичних
виданнях, що включені до
наукометричної бази даних
Scopus або Web of Science
4.9. Рецензування дисертацій та
авторефератів дисертацій
4.10. Збільшити кількість НПП з
вченими званнями доцента і
професора
4.11. Збільшити кількість
підготовки докторів філософії за
рахунок збільшення кількості
вступників в аспірантуру
банківського і страхового бізнес-

доц. Войтович Л. М.

2022

доц. Іршак О. С.

2026

проф. Реверчук С. К
асп. Дубик О.
Усі викладачі
кафедри

2024
2021-2026

Усі викладачі
кафедри

2021-2026

проф. Реверчук С. К.
проф. Лобозинська
С. М.
проф. Яворська С. К.

2026

доц. Іршак О. С.

2023

к.е.н. Цибульська Н.Б.

2024

доц. Ковалюк А. О.

2026

проф. Реверчук С. К.
проф. Владичин У.В.
проф. Лобозинська
С.М.
проф. Скоморович І.Г.
проф. Яворська Т. В.
Усі викладачі
кафедри
доц. Войтович Л. М.,
доц. Іршак О. С.,
к.е.н.Цибульська Н. Б.
проф. Реверчук С. К.,
проф. Владичин У. В.,
проф. Яворська Т. В.

2021-2026

2021-2026
2023-2026
2022-2026
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середовища

5.

6.

7.

4.12. Організація і проведення
Усі викладачі
кожні 2 роки міжнародної
кафедри
науково-практичної конференції
«Фінансовий бізнес в Україні та
світі»
4.13. Проведення наукових
проф. Владичин У. В.
семінарів кафедри із залученням проф. Скоморович І. Г.
закордонних партнерів та
представників вітчизняного
фінансового бізнесу
5.1. Керівництво науковими
проф. Реверчук С. К.
Розвиток
роботами
студентів
Українського
міжнародної
Вільного Університету
співпраці
(м. Мюнхен), участь у наукових
заходах як професора цього
університету
5.2. Виконання обов’язків члена
проф. Реверчук С. К.
редколегії американського
журналу «Дослідження країн
Східної Європи і Центральної
Азії»
5.3. Продовжувати розвивати
Усі викладачі
налагоджену
співпрацю
з
кафедри
Департаментом
центрального
банківництва та фінансового
посередництва
інституту
економіки
та
соціології
Лодського університету
Усі викладачі
5.4. Налагоджувати співпрацю із
Вюрцбурзьким
університетом
кафедри
Юліуса
Максиміліана
за
напрямом
наукового
дослідження
фінансовотехнологічної індустрії
Поліпшення
6.1. Залучення студентів до
Усі викладачі
виховної роботи святкування Дня кафедри і
кафедри
випуску публіцистичних видань
6.2. Участь у наукових заходах
виховного характеру факультету,
Усі викладачі
Університету
кафедри
6.3. Висвітлення у лекціях
інформації та активної позиції
щодо формування у студентів
національної свідомості і
працелюбності
Удосконалення 7.1. Систематично проводити
профорієнтаційну роботу серед
професійноорієнтаційної та студентів випускних курсів
бакалаврату щодо необхідності

2022,
2024,
2026

щорічно у
травні

2021-2026

2021-2023

2021-2026

2021-2026

2021-2026

2021-2026

Усі викладачі
кафедри

2021-2026

Усі викладачі
кафедри

2021-2026
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соціальної
роботи

продовження навчання для
здобуття ступеня освіти
«Магістр»
7.2. Розширювати і
удосконалювати співпрацю
кафедри із роботодавцями,
передусім банками та
страховими компаніями
(Приватбанк, Ощадбанк,
Кредобанк, Банк «Львів», СК
«PZU Україна», СК
«Універсальна» та ін.
7.3. Організація і покращення
соціальної роботи з
випускниками кафедри та
учнями шкіл
7.4. Активізувати протидію
академічній недоброчесності
серед студентів, аспірантів та
докторантів
7.5. Проводити національнопатріотичне виховання учасників
освітнього процесу

Усі викладачі
кафедри

2021-2026

Усі викладачі
кафедри

2021-2026

Усі викладачі
кафедри

2021-2026

Усі викладачі
кафедри

2021-2026

В. о. завідувача кафедри банківського і страхового бізнесу
д.е.н., проф. Реверчук С. К.

_____________________
підпис

Погоджено
Перший проректор

Погоджено
В. о. декана економічного факультету

__________________ А. Ф. Гукалюк

__________________ Р. В. Михайлишин

(підпис)
"____"______________2021 року

(підпис)
"____"______________2021 року

