
ГРАФІК 

відкритих загальноуніверситетських лекцій у 1 семестрі 2020-2021 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 

Санагурська 

Галина 

Мирославівна, 

 

к.ю.н., доцент 

(без відвідного 

вченого звання) 

кафедри теорії 

держави і права 

Дисципліна: 

“Теорія 

держави і 

права” 

 

Тема лекції: 

“Механізм і 

апарат 

держави” 

081 Право 

(ОПП “Право”) 

1 курс, 

бакалавр 

Багатоцільова 1 семестр, 

вересень 

1. Теорія держави і права : 

навч. посібник / В.О. Пере-

дрієнко, Г.М. Санагурська. – 

Львів : ЛКА, 2015. – 200 с. 

2. Методичні рекомендації 

до виконання та захисту 

курсових робіт з навчальної 

дисципліни “Теорія держави 

і права” для здобувачів 

вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня зі 

спеціальності 081 Право 

(ОПП “Право”) / І.Я. 

Вдовичин, Г.М. 

Санагурська. – Львів : Вид-

во ЛТЕУ, 2019. – 45 с. 

3. Теорія держави і права. 

Методичні вказівки та 

тестові завдання для 

поточного та підсумкового 

контролю знань здобувачів 

вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня 

спеціальності 081 Право 

(ОПП “Право”) / Г.М. Сана-

гурська, Л.І. Скрекля. – 

Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020.  

4. Теорія держави і права. 

Методичні вказівки та 

завдання до практичних 

занять та самостійної роботи 

для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) 

рівня спеціальності 081 

Право (ОПП “Право”) / Г.М. 

Санагурська, Л.І. Скрекля. – 

Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2020. 

5. Дистанційний курс: 

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

view.php?id=229 

Свидрук 

Ірена 

Ігорівна, 

 

д.е.н., професор 

(без відвідного 

вченого звання) 

кафедри 

менеджменту 

Дисципліна: 

“Креативний 

менеджмент” 

 

Тема лекції: 

“Керівник як 

лідер 

креативного 

менеджменту” 

073 

“Менеджмент” 

(ОПП 

“Менеджмент”) 

1 курс, 

магістр 

Лекція-

дискусія 

1 семестр, 

листопад 

1. Креативний менеджмент: 

навч. посібник / І.І. Свидрук, 

Ю.І. Осик. – Караганда : 

Вид. КарГУ, 2016 р. – 320 с. 

2. Креативний менеджмент: 

навч. посібник / І.І. Свидрук, 

Ю.І. Осик. – Алма-Ата : 

«Бастау», 2017 р. – 357 с. 

3. Creative management: 

навчальний посібник (англ. 

мовою) / I. I. Svydruk, Yu. I. 

Osik. – Алма-Ата : Вид-во 

«Бастау», 2017 р. – 311 с. 



4. Creative management: 

theoretical foundations / 

Monograph / I.I.Svydruk, 

Yu.I. Ossik, O.V. Prokopenko. 

– Chorzów : Drukarnia 

Cyfrowa, 2017. – 144 p.  

5. Концептуально-методо-

логічні основи розвитку 

креативного менеджменту 

національного господарства 

України: монографія / І. І. 

Свидрук. – Львів: Растр-7, 

2018. – 450 с.  

6. Креативний менеджмент. 

Методичні вказівки і зав-

дання для практичних занять 

та самостійної роботи для 

здобувачів другого (магі-

стерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 073 

«Менеджмент» освітньо-

професійної програми «Ме-

неджмент», «Управління 

фінансово-економічною 

безпекою» / І.І. Свидрук. – 

Львів: ЛТЕУ, 2019. – 32 с. 

7. Креативний менеджмент. 

Конспект лекцій для здо-

бувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня спе-

ціальності 242 «Туризм» 

освітньо-професійної про-

грами «Туризм» / І.І. 

Свидрук. – Львів: ЛТЕУ, 

2019. – 140 с. 

8. Креативний менеджмент. 

Методичні вказівки та зав-

дання до самостійної роботи 

для здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) 

рівня спеціальності 242 

«Туризм» освітньо-профе-

сійної програми «Туризм» / 

І.І. Свидрук. – Львів: ЛТЕУ, 

2019. – 24 с. 

9. Креативний менеджмент. 

Методичні вказівки та зав-

дання до практичних та 

семінарських занять для 

здобувачів вищої освіти дру-

гого (магістерського) рівня 

спеціальності 242 «Туризм» 

освітньо-професійної про-

грами «Туризм» / І.І. 

Свидрук. – Львів: ЛТЕУ, 

2019. – 20 с. 

10. Креативний менеджмент. 

Методичні вказівки та тесто-

ві завдання для поточного та 

підсумкового контролю 

знань здобувачів вищої 

освіти другого (магістер-



ського) рівня спеціальності 

242 «Туризм» освітньо-про-

фесійної програми «Туризм» 

/ І.І. Свидрук. – Львів: 

ЛТЕУ, 2019. – 72 с. 
Воронко 

Роман 

Михайлович, 

 

д.е.н., доцент, 

завідувач 

кафедри 

обліку, 

контролю, 

аналізу та 

оподаткування 

Дисципліна: 

“Управлінський 

контроль” 

 

Тема лекції: 

“Управлінський 

контроль 

проєктів” 

ОПП “Облік і 

оподаткування

”, “Міжнародна 

економіка”, 

“Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування”, 

“Менеджмент”, 

“Маркетинг”, 

“Міжнародні 

економічні 

відносини”, 

1 курс, 

магістр 

Проблемна, 

інтерактивна 

1 семестр, 
грудень 

1. Дистанційний курс з 
дисципліни “Управлінсь-
кий контроль”. Інтернет-
ресурс Центру дистанцій-
ного навчання ЛТЕУ 
[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://virt.lac.lviv.ua/course/
view.php?id=804. 
2. Методичні вказівки і 
завдання до практичних, 
семінарських занять з 
дисципліни “Управлінсь-
кий контроль” для здобу-
вачів вищої освіти друго-
го (магістерського) рівня / 
Р.М. Воронко, К.І. Ред-
ченко, О.С. Воронко, 
Р.В. Бойко. – Львів : Вид-
во ЛТЕУ. – 2020. – 50 с. 
3. Методичні вказівки і 
завдання до самостійної 
роботи з дисципліни “Уп-
равлінський контроль” 
для здобувачів вищої 
освіти другого (магістер-
ського) рівня / Р.М. Во-
ронко, К.І. Редченко, 
О.С. Воронко, Р.В. Бойко. 
– Львів : Вид-во ЛТЕУ. – 
2020. – 90 с. 
4. Методичні вказівки і 
тестові завдання для по-
точного та підсумкового 
контролю знань з дисци-
пліни “Управлінський 
контроль” для здобувачів 
вищої освіти другого 
(магістерського) рівня / 
Р.М. Воронко, К.І. Ред-
ченко, О.С. Воронко, 
Р.В. Бойко. – Львів : Вид-
во ЛТЕУ. – 2020. – 70 с. 

Куцик 

Валентина 

Ісідорівна, 

 

к.е.н., доцент, 

професор 

кафедри 

економіки 

Дисципліна: 

“Економіка 

підприємства” 

 

Тема лекції: 

“Фінансово-

економічні 

результати 

діяльності 

підприємства” 

ОПП 

“Маркетинг”, 

“Реклама у 

бізнесі”, 

2 курс, 

бакалавр 

Багатоцільова 1 семестр, 
грудень 

1. Економіка і управління 
підприємствами у схемах 
і таблицях : навчальний 
посібник / В.І. Куцик, О.І. 
Кліпкова. – Львів: Вид-во 
ЛТЕУ, 2020. – 316 с. 
2. Дистанційний курс з 
дисципліни “Економіка 
підприємства”. Інтернет-
ресурс Центру дистанцій-
ного навчання ЛТЕУ 
[Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://virt.lac.lviv.ua/course/
view.php?id=722. 
3. Куцик В.І. Економіка 
підприємства. Завдання 



для семінарських, прак-
тичних занять з викори-
станням ПЕОМ та само-
стійної роботи студентів. 
– Львів: ЛКА, 2016. – 84с. 
4. Куцик В.І. Економіка 
підприємства. Методичні 
вказівки та завдання для 
контрольної роботи сту-
дентів. – Львів : ЛКА, 
2016. – 42 с. 
5. Імперативи розвитку 
підприємництва в контек-
сті інноваційної економі-
ки: монографія / В.І. 
Куцик, О.І. Кліпкова. – К. 
: КНЕУ, вид. ДУІТ, 2019. 
– 272 с. 
6. Куцик В.І. Особливості 
формування оборотного 
капіталу на підприємстві / 
В.І. Куцик, М.І. Кук // 
Стратегічні пріоритети 
розвитку внутрішньої тор-
гівлі України на іннова-
ційних засадах : матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції, 
Львів, 2-3 листопада 2017 
р. − С. 205-206.  
7. Куцик В.І. Напрями 
оптимізації складу активів 
торговельного підприєм-
ства / В.І. Куцик, О.І. 
Іванійчук // Проблеми та 
перспективи розвитку 
економіки України в умо-
вах глобалізації : матері-
али Всеукраїнської науко-
во-практичної Інтернет-
конференції, Львів, 27 
грудня 2017 р. − С. 213–
215. 
8. Куцик В.І. Управління 

фінансовими ресурсами 

підприємства / В.І. Куцик, 

В. Школа // XV Всеукра-

їнська науково-практична 

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

вчених “Бухгалтерській 

облік, аналіз, контроль і 

оподаткування: стан, про-

блеми та перспективи 

розвитку”. – Львів: ЛТЕУ,  

15-16 червня 2020 р. 

Оверко 

Галина 

Ярославівна, 

 

к.ю.н., 

завідувач 

кафедри 

Дисципліна: 

“Господарське 

право” 

 

Тема лекції: 

“Відповідаль-

ність за 

081 Право 

(ОПП “Право”) 

4 курс, 

бакалавр 

Багатоцільова 1 семестр, 

грудень 

1. Оверко Г.Я. Господарське 

право. Конспект лекцій 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: 

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

view.php?id=725. 

2. Оверко Г.Я. Методичні 



господарського 

права та 

процесу 

правопору-

шення у сфері 

господарю-

вання” 

вказівки для підготовки до 

практичних та семінарських 

занять з навчальної дисци-

пліни «Господарське право» 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: 

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

view.php?id=725. 

3. Оверко Г.Я. Силабус нав-

чальної дисципліни «Госпо-

дарське право» [Електрон-

ний ресурс]. Режим доступу: 

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

view.php?id=725. 
4. Оверко Г.Я. Завдання до 

самостійної роботи з нав-

чальної дисципліни «Госпо-

дарське право» [Електрон-

ний ресурс]. Режим доступу: 

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

view.php?id=725. 
5. Оверко Г.Я. Тестові зав-

дання навчальної дисци-

пліни «Екологічне право» 

[Електронний ресурс]. 

Режим доступу: 

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

view.php?id=725. 
6. Дистанційний курс: 

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

view.php?id=725. 

7. Оверко Г.Я. Особливості 

відшкодування збитків запо-

діяних суб'єкту господарю-

вання / Г. Я. Оверко // 

Сучасні напрями розвитку 

економіки, підприємництва, 

технологій та їх правового 

забезпечення: матеріали 

Міжнародної науково-

практичної конференції.  

Львів : ЛТЕУ, 2020. – С. 

300–301. 

 


