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Член ради  
Асоціації українських банків

Кандидат економічних наук. 
Заслужений економіст України

Народилася 23 січня 1957 р. в с. Адамівка на Волині. 
Мати, Галина Василівна Лахтюк, усе життя про-
працювала вчителем, сьогодні проживає у м. 

Ужгороді. Батько, Нестор Опанасович Лахтюк, працював 
на заводі; помер на 47 році життя в 1979 р.

Лідерські здібності Лариса Несторівна виявляла ще зі 
шкільної лави. В 1969 р. вона отримала свою першу наго-
роду — поїздку у Польщу у складі групи 30 найкращих піоне-
рів колишнього СРСР.

Упродовж 1972–1976 рр. здобувала фах техніка-буді-
вельника у Львівському технікумі сільського будівництва, 
а в 1976–1981 рр. навчалася у Львівському політехнічному ін-
ституті за фахом «Інженер-економіст». Обидва заклади Лариса 
Несторівна закінчила з відзнакою. В 1992 р. закінчила аспіран-
туру в Інституті економіки АН України, а в 1993 р. захистила 
кандидатську дисертацію.

Трудову діяльність розпочала в 1981 р. на посаді інспек-
тора Львівської обласної контори Будбанку, згодом була 
старшим інспектором, старшим економістом. Як зауважує 
Лариса Несторівна, вибір професії банкіра був випадковим: 
на той час вона належала до найменш оплачуваних, але мо-
лодій працівниці пообіцяли через три роки виділити квар-
тиру (Державний банк виконав цю обіцянку). Так Лариса 
Загородня зробила фаховий вибір, про який ніколи не шкоду-
вала. В 1989 р. вона була призначена заступником начальника 
ОПЕРУ Львівського міського управління Будбанку СРСР. 
У 1989 р. мала змогу вивчати банківську справу у Швейцарії — 
цей досвід неабияк пригодився у створенні комерційного 
банку.

Після здобуття незалежності України розпочалося ство-
рення банківської системи, роки становлення та розвитку 
якої були надзвичайно насиченими й цікавими із професій-
ного погляду. Лариса Загородня брала безпосередню участь 
у цьому процесі. У 1990–1991 рр. у співпраці з провідними 
 підприємствами Львова вона створила один із перших ко-
мерційних банків України «Електрон Банк». Л. Н. Загородня 
пропрацювала головою правління ВАТ «Електрон Банк» 
майже 20 років, із 1991 до 2010 р. — найдовше серед усіх бан-
кірів України.

З квітня 2007 р. головним акціонером банку став австрій-
ський Фольксбанк. Це дало змогу залучити в економіку 
Львівщини 100 мільйонів євроінвестицій. За безпосередньої 
підтримки банку, який очолювала Лариса Загородня, були зве-
дені перші великі торговельні центри Львова, багато об’єктів, 
які нині є окрасою Міста Лева.

Загалом Лариса Несторівна Загородня пропрацювала бан-
кіром майже 30 років. Із грудня 1993 р. і дотепер вона є членом 
ради Асоціації українських банків. З 2003 до 2005 р. очолювала 
Львівський осередок Всеукраїнської громадської організації 
«Жінки України».

У 1997 р. Л. Н. Загородня удостоєна звання «Жінка року 
Львівщини». А у 2006 р. за внесок у розвиток банківської сис-
теми їй присвоєне почесне звання «Заслужений економіст 
України».

У 40 років Лариса Загородня вперше стала на лижі, з того 
часу лижний спорт — її найбільше захоплення. Як зазначає 
Лариса Несторівна, лижі дарують неперевершене відчуття 
свободи й лету. Вона любить австрійські льодовики, та й уза-
галі багато подорожує. Нові враження, нові відчуття, нові зу-
стрічі — це дає задоволення та натхнення.

Навчання в інституті стало значною віхою на життєвому 
шляху Лариси Загородньої: організованість, відповідальність, 
цілеспрямованість, сила волі та бажання в усьому бути най-
кращою — це все зі студентських часів. Упродовж п’яти років 
вона була старостою групи, а всі іспити здавала першою — така 
склалася традиція. Лариса Несторівна із задоволенням називає 
імена улюблених викладачів: В. К. Задорожної, Я. Г. Калиняка, 
С. Г. Васильєва, якого студенти трішки побоювалися.

Син Лариси Несторівни, Сергій Анатолійович Загородній, 
у 2001 р. теж закінчив Львівську політехніку, де навчався 
на факультеті менеджменту. Як і мати, він обрав професію 
банкіра.

Студентські роки. Друга праворуч — Л. Н. Загородня,  
четверта — викладач В. К. Задорожна
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