
ГРАФІК 

відкритих загальноуніверситетських лекцій у 1 семестрі 2019/2020 н.р. 

 

П.І.П. лектора, 
науковий 

ступінь, вчене 
звання 

Назва 
дисципліни, 
тема лекції 

Для студентів 
спеціальності 
(ОПП), курсу 

Вид лекції 
(проблемна, 

лекція-бесіда, 
багатоцільова, 
інтерактивна 

тощо) 

У якому 
семестрі 

планується 

Перелік методичного 
забезпечення з 

дисципліни 

Рущишин 

Надія 

Михайлівна 

 

к.е.н., доцент 

кафедри 

фінансово-

економічної 

безпеки та 

банківського 

бізнесу 

Дисципліна: 

“Банківська 

система” 

 

Тема лекції: 

“Державне 

регулювання 

банківської 

системи” 

072 “Фінанси, 

банківська справа 

та страхування” 

(“Фінанси, 

банківська справа 

та страхування”),  

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої 

освіти, 

3 курс 

Багатоцільова 1 семестр, 

листопад 

1. Методичні вказівки 

та завдання до 

семінарських і 

практичних занять, 

поточного та 

підсумкового контролю 

знань для здобувачів 

ступеня вищої освіти 

“бакалавр” зі 

спеціальності 072 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

за ОПП “Фінанси, 

банківська справа та 

страхування” з 

дисципліни “Банківська 

система”. – Львів: вид-

во ЛТЕУ, 2019. – 160 с. 

2. Завдання до 

практичних занять, 

тести для студентів 

освітнього рівня 

“бакалавр” напряму 

підготовки 6.030508 

“Фінанси і кредит” з 

дисципліни “Банківська 

система”. – Львів: вид-

во ЛКА, 2015. – 160 с. 

3. Тести в тестовій 

системі Test 2003. 

4. Дистанційний курс з 

дисципліни “Банківська 

система” [Електронний 

ресур] – Режим доступу 

: http://virt.lac.lviv.ua/ 

course/view.php?id=1052 

5. Банківська справа : 

навч. посіб. / О. Д. 

Вовчак, Н. М. 

Рущишин. – Львів: 

“Новий світ – 2000”, 

2008. – 560 с.  

З грифом МОН. 

http://virt.lac.lviv.ua/%20course/view.php?id=1052
http://virt.lac.lviv.ua/%20course/view.php?id=1052


(Реком. МОН України. 

Лист № 1.4/18-Г-1025 

від 21.06.2007 р.). 

6. Кредит і банківська 

справа: підручник. / О. 

Д. Вовчак, Н. М. 

Рущишин, Т. Я. 

Андрейків  – К., 2008. – 

564 с. З грифом МОН.  

(Реком. МОН України. 

Лист №1.4/18-Г-592 від 

07.03.2008 р.). 

7. Правові засади 

державного регулюван-

ня ринку банківських 

продуктів і послуг /  

Н. М. Рущишин,  

Р. Р. Мудра // Structural 

transformations and 

problems of information 

economy formation : 

Collective monograph. – 

Ascona Publishing, New 

York, USA, 2018. – 292 

p. C. 63-72.  

8. Банківська система: 

підручник. / Н. М. 

Рущишин, – готується 

до друку. 

Кудла Назар 

Євгенович 

 

к.е.н., доцент 

кафедри 

менеджменту 

Дисципліна: 

“Менеджмент 

підприємств” 

 

Тема лекції: 

“Управління і 

проектування 

якості надання 

послуг” 

241 “Готельно-

ресторанна справа” 

("Готельно-

ресторанна 

справа"), 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої 

освіти, 

3 курс 

Проблемна 1 семестр, 

листопад 

1. Кудла Н.Є. 

Управління якістю в 

туризмі : підручник / 

Н.Є. Кудла. – К. : Центр 

учбової літератури, 

2015. – 328 с. 

2. Кудла Н.Є. 

Менеджмент туристич-

ного підприємства : 

підручник / Н.Є. Кудла. 

– К. : Знання, 2012. – 

343 с. 

 


