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Стратегія розвитку (далі – Стратегія) кафедри фінансів, банківської 
справи та страхування  Львівського національного аграрного університету 
(далі – Університет) розроблена на основі Стратегії розвитку ЛНАУ  на 
період 2020-2025рр, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
науково-технічну діяльність», Статуту Львівського національного аграрного 
університету та інших нормативно-правових документів, які регламентують 
та регулюють діяльність закладу вищої освіти в сучасних умовах. Стратегія 
має на меті окреслення основних напрямів підвищення якості освітнього та 
наукового процесу, покращання виховної роботи зі здобувачами та 
студентського самоврядування, інтернаціоналізації діяльності Університету 
та поліпшення матеріально-технічної бази.  

Стратегічні напрями розвитку кафедри випливають з місії 
університету – підготовки висококваліфікованих фахівців та провадження 
наукової діяльності для агропромислового комплексу України та світу 
шляхом надання освітніх і наукових послуг належної якості, дотримання 
високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності. 

Місія кафедри фінансів, банківської справи та страхування - 
формування творчої, всебічно розвинутої особистості, професіонала для 
наукової роботи та практичної діяльності у сфері фінансів з метою 
підвищення рівня та якості життя людей і прогресивного розвитку 
суспільства. 

Стратегічна мета розвитку кафедри фінансів, банківської справи та 
страхування - підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що 
забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в суспільстві та успішно 
працювати за фахом. 

Візія кафедри – сучасний, інноваційний, прогресивний підрозділ 
ЛНАУ, визнаний центр компетенції у підготовки кадрів фінансовій сфері для 
агропромислового сектору економіки України та світу інтегрований у 
міжнародну систему освіти і науки; здатність здійснювати ефективний 
методично-педагогічний супровід навчального процесу; забезпечувати якість 
вищої освіти; впроваджувати і розвивати фундаментальні і прикладні наукові 
дослідження; ліцензувати нові освітні програми. 

Орієнтиром концепції розвитку кафедри є належний рівень вимог до 
викладання  навчальних дисциплін, висока професійна та загально-наукова 
підготовка викладацького складу, належний рівень та культура викладу 
матеріалу, спонукання до активного, творчого засвоєння знань здобувачами, 
чому сприятиме практика читання лекцій, проведення практичних занять, 
запровадження у навчальний процес інноваційних методик викладання, 
залучення фахівців-практиків. 

Концептуальна ідея розвитку кафедри полягає у виконанні нею 
навчально-методичної та науково-дослідницької функцій. Головною 
компонентою концептуального спрямування розвитку кафедри є 
усвідомлення подальшої діяльності, що спрямована на забезпечення 
передових позицій ЛНАУ у світових рейтингах закладів вищої освіти. 

Важливою складовою роботи кафедри залишається патріотичне 



виховання студентської молоді та підготовка майбутніх високопрофесійних 
фахівців. 

Мета може бути досягнута на основі: 
• застосування європейських стандартів у галузі вищої освіти, а саме 

щодо розробки навчальних планів, співробітництва між освітніми закладами, 
схем мобільності; 

• активізація інтелектуального потенціалу та покращення розвитку 
науково-дослідної бази кафедри, підвищення  рівня фаховості викладацького 
складу; 

• впровадження інноваційних методів організації навчального 
процесу, використання  прогресивних освітніх технологій; 

• формування співпраці партнерами. 
 
Пріоритетним напрямом розвитку кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування  є забезпечення високого рівня фахової підготовки 
здобувачів вищої освіти. Кафедра має стати центром якісної підготовки 
фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування для АПК, 
провідним осередком науково-теоретичного і практичного дослідження 
сучасних фінансових проблем на різних рівнях національного господарства. 

 
Виходячи із зазначеного, пріоритетними напрямами у роботі 

кафедри на 2020-2025 рр. слід вважати: 
Навчально-методична робота кафедри 

1) розробка, модернізація та впровадження відповідно до стандартів 
вищої освіти програм Ос «Бакалавр» та «Магістр»; 

2) розвиток системи залучення роботодавців до формування освітніх 
програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти; 

3) удосконалення вже наявних навчальних робочих програм з метою 
узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього 
простору; 

4) створення сучасних навчально-методичних комплексів, що 
включають широкий спектр методичних рекомендацій та розробок, 
контрольних завдань, практикумів та практичних завдань («кейсів») тощо; 

5) підготовка до видання підручників та посібників з профільних 
навчальних дисциплін та інших публікацій з навчально-наукового 
спрямування кафедри; 

6) удосконалення системи контролю за якістю вищої освіти, в тому 
числі шляхом запровадження системи онлайн-навчання; 

7) дотримання академічної доброчесності всіма учасниками 
освітнього процесу; 

8) запровадження інноваційних освітніх технологій підготовки 
фахівців, в тому числі системи дуальної освіти та створення умов для 
індивідуального навчання здобувачів; 

9) використання комп’ютерних технологій при викладанні 
навчальних дисциплін; 



10) використання сертифікованих програмних продуктів для 
викладання профільних навчальних дисциплін; 

11) розробка заходів з реалізації навчання здобувачів за 
дистанційною формою; 

12) введення окремих спецкурсів з викладанням іноземною мовою; 
13) більш активне і результативне залучення здобувачів освіти до 

участі в конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. 
Науково-дослідна робота кафедри 

Пріоритетними завданнями науково-дослідної роботи кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування є: 

1) забезпечення своєчасної підготовки та захисту докторських 
дисертацій. 

2) участь викладачів, аспірантів і здобувачів у міжнародних та 
всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, 
круглих столах з проблем фінансів, банківської справи та страхування, у 
тому числі зовнішньоекономічної діяльності організацій; 

3) публікація результатів досліджень викладачів, аспірантів і 
здобувачів освіти кафедри у наукових фахових виданнях України та інших 
країн світу; 

4) збільшення кількості публікацій співробітників кафедри у 
виданнях, які входять до науково-метричних баз; 

5) розширення наукових зв’язків з партнерськими кафедрами 
українських та зарубіжних університетів; 

6) активізація роботи студентського наукового гуртка з метою 
поглибленого вивчення новітніх технологій у фінансовій сфері; 

7) більш активне і результативне залучення здобувачів до участі у 
міжнародних конкурсах наукових робіт і грантових програмах; 

8) активізація роботи кафедрального сайту та сторінок кафедри в 
соціальних мережах з метою поширення наукових доробок кафедри; 

9) продовження роботи щодо організації та проведення щорічних 
науково-практичних конференцій за профілем кафедри; 

10) активізація роботи з суб’єктами господарювання щодо 
укладення договорів на виконання науково-дослідних робіт, що 
фінансуються за кошти замовників; 

11) наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ЗВО; 
12) проведення постійно діючого кафедрального наукового семінару 

з залученням науковців з інших ЗВО та наукових установ,  у т.ч.  в onlinе-
режимі; 

Міжнародні зв’язки кафедри 
Одним з основних завдань кафедри є розвиток її міжнародного 

співробітництва. У цьому відношенні пріоритетними мають бути: 
1) налагодження співпраці із зарубіжними університетами з метою 

залучення викладачів, науковців, аспірантів кафедри до виконання спільних 
міжнародних наукових проектів; 

2) формування спільних наукових програм для отримання грантів на 



проведення наукових досліджень; 
3) забезпечення участі науково-педагогічних працівників кафедри у 

міжнародних наукових конференціях в Україні та поза її межами; 
4) стажування аспірантів, докторантів, науково-педагогічних 

працівників у зарубіжних університетах; 
5) обмін магістерськими програмами із провідними зарубіжними 

закладами вищої освіти в рамках реалізації; 
6) робота з організації міжнародної співпраці, зокрема для 

вирішення питання стажування викладачів та аспірантів у споріднених ЗВО. 
 
Матеріально-технічна база освітнього процесу 
Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази 

освітнього процесу має здійснюватися в напрямку активізації використання 
інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх 
послуг, що надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності 
випускників. 

Основні напрями роботи: 
1) створення науково лабораторії «Навчальний банк»; 
2) забезпечення підключення  комп’ютерної мережі кафедри до 

глобальних інформаційних ресурсів; 
3) забезпечення навчального процесу та науково-дослідної роботи 

ліцензованими комп’ютерними програмами; 
4) розробка та реалізація проектів щодо залучення додаткових 

фінансових надходжень шляхом укладання договорів з підприємствами, 
організаціями, фірмами та компаніями щодо надання спонсорської та 
благодійної фінансової допомоги від юридичних і фізичних осіб для 
покращення матеріально-технічної бази кафедри; 

5) регулярне поповнення бібліотечного фонду кафедри навчально-
науковою літературою та фаховими виданнями. 

 
Виховна робота 

Важливим компонентом реалізації програми розвитку кафедри на 
2020-2025 рр. є робота професорсько-викладацького складу зі здобувачами, 
що спрямована на реалізацію наступних завдань: 

1) виховання у здобувачів національної свідомості, патріотичного 
ставлення до своєї держави та її інтересів, розвитку професійного інтелекту; 

2) створення необхідних умов для ефективного розвитку 
студентського самоврядування; 

3) забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів; 
4) забезпечення виконання здобувачами своїх обов`язків; 
5) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів; 
6) сприяння створенню відповідних умов для проживання в 

гуртожитку та відпочинку здобувачів; 
7) сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об`єднань, 

клубів за інтересами; 



8) організація співробітництва зі здобувачами інших вищих 
навчальних закладів і молодіжними організаціями; 

9) сприяння формуванню високо свідомої, творчої, креативної, 
суспільно активної особистості. 

 
Профорієнтаційна робота, співпраця з працедавцями та 

працевлаштування випускників 
Профорієнтаційна робота кафедри фінансів, банківської справи 

страхування спрямована на забезпечення виконання ліцензійних обсягів 
прийому здобувачів. 

Завданням організації роботи з професійної орієнтації є формування 
умов для свідомого, мотивованого вибору професії майбутніми 
абітурієнтами, що передбачає спілкування зі школярами із залученням 
активістів студентського самоврядування, успішних здобувачів усіх курсів та 
молодих викладачів, співпрацю з працедавцями та випускниками, а також 
участь кафедри у ефективних рекламних заходах. 

Основні напрями роботи: 
1) постійне оновлення презентаційних матеріалів та відповідної 

сторінки сайту кафедри та в соціальних мережах, цільові виїзди в навчальні 
заклади, залучення школярів до наукових та виховних заходів кафедри; 

2) інформування майбутніх абітурієнтів про можливості новітніх 
форм інтеграції здобувачів до світового освітнього процесу; 

3) сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного 
підбору та розширення баз практики, тісна співпраця з представниками 
міського та обласного фондів зайнятості; 

4) створення на сайті кафедри сторінки для інформації щодо 
працевлаштування випускників; 

5) розміщення рекламної інформації в друкованих джерелах 
(брошурах та буклетах) та у засобах масової інформації; 

6) обов’язкова участь кафедри у днях відкритих дверей, 
презентаціях, спеціалізованих виставках і ярмарках, університетських 
заходах, зустрічах випускників, конференціях і симпозіумах, днях кар’єри 
тощо. 

 
Покращення кадрового потенціалу кафедри  
У період на 2020-2025 рр. планується, що покращення якісних 

характеристик кафедри передбачатиме: 
1) підвищення професійного рівня професорсько-викладацького 

складу кафедри за рахунок захистів докторських дисертацій; 
2) підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру; 
3) забезпечення виконання програми підвищення кваліфікації 

викладачів кафедри у відповідних установах та організаціях в Україні та 
закордоном. 

 
Механізми реалізації програми розвитку кафедри 



Стратегічними механізми реалізації програми відображаються у 
забезпеченні інтеграції науки і освіти з підприємствами та фінансовими 
установами, у розвитку зв’язків кафедри з провідними організаціями, які 
формують попит на випускників кафедральної спеціалізації, використанні 
всіх існуючих можливостей для інтелектуального, кадрового та 
матеріального забезпечення навчального процесу. 

Тактичні механізми реалізації програми відображаються у 
забезпеченні становлення та розвитку суспільно активної студентської 
молоді, яка поєднує у собі високу професійну компетентність дослідників та 
фахівців у галузі фінансів, банківської справи та страхування, вирізняється 
широкою ерудицією, духовністю, моральністю, патріотизмом і особистою 
відповідальністю. 

Стратегія розвитку кафедри може бути успішно реалізована 
через: 

– злагоджену і ефективну роботу співробітників кафедри з 
виконання зазначених у ній положень та оптимізацію навчально-виховного 
процесу; 

– постійне підвищення викладачами кафедри свого професійного 
рівня; 

– активізацію науково-дослідної роботи викладачами кафедри; 
– участь викладачів кафедри у конкурсах на отримання грантів для 

здійснення наукових досліджень та освітніх проектів; 
– ефективну співпрацю кафедри з іншими структурними 

підрозділами університету; 
– співпрацю з іншими навчальними закладами для проведення 

спільних освітньо-наукових заходів; 
– співпрацю з провідними підприємствами, організаціями, 

установами. 
 
 


