
ГРАФІК 

відкритих загальноуніверситетських лекцій у 1 семестрі 2021-2022 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 

Мельник 

Ірина 

Миколаївна, 

 

д.е.н., професор 

кафедри 

туризму та 

готельно-

ресторанної 

справи 

Дисципліна: 

“Організація 

готельно-

ресторанного 

господарства” 

 

Тема лекції: 

“Типізація 

готельного 

господарства” 

242 Туризм 

(ОПП 

“туризм”) 

3 курс, 

бакалавр 

Лекція-бесіда 1 семестр, 

жовтень 

1. Організація готельного 

господарства : конспект 

лекцій для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалавр-

ського) рівня за спец. 241 

“Готельно-ресторанна спра-

ва” та 242 “Туризм”. Львів: 

вид-во ЛТЕУ, 2018. 121 с. 
2. Організація готельного 

господарства : методичні 

вказівки та завдання до 

практичних занять та само-

стійної роботи для здобу-

вачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за 

спец. 241 “Готельно-ресто-

ранна справа” та 242 “Ту-

ризм” Львів: вид-во ЛТЕУ, 

2018. 171 с. 

3. Барна М. Ю., Мельник 

І.М. Характеристика засо-

бів розміщення та їх по-

слуг. Організація готель-

но-ресторанної справи : 

навч. посібник / за заг. 

ред. В.Я. Брича. К. : Ліра-

К, 2019. 484 с. (С. 56-74). 

4. Дистанційний курс: 
http://virt.lac.lviv.ua/course/vie

w.php?id=3161 

Медвідь 

Андрій 

Богданович, 

 

д.ю.н., доцент, 

професор 

кафедри теорії 

держави і права 

Дисципліна: 

“Конституцій-

не право 

України” 

 

Тема лекції: 

“Конституцій-

ні права, 

свободи та 

обов’язки 

людини і 

громадянина” 

081 Право 

(ОПП “Право”) 

2 курс, 

бакалавр 

Багатоцільова 1 семестр, 

жовтень 

1. Медвідь А.Б. Гаран-

тування прав людини на 

життя, свободу та спра-

ведливий суд Європейською 

конвенцією 1950 року і 

Конституцією України: по-

рівняльно-правові аспекти: 

монографія. Львів: Вид-во 

«Растр-7», 2020. 565 с. 

2. Medvid A. Conventional 

and constitutional regulations 

of lawful detention of a 

person without a court 

decision: criminal procedure 

aspect. Журнал “Конститу-

ційно-правові академічні 

студії” 2021. Вип 1. С.23-30. 

3. Медвідь А.Б., Гавелко 

Ю.О. Щодо надання Кон-

ституційному Суду Укра-

їни права на отримання 

консультативних виснов-

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3161
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=3161


ків Європейського суду з 

прав людини. Науково-

практ. юридичний жур-

нал «Вісник вищої квалі-

фікаційної комісії суддів 

України». 2021 р. № 1–2. 

С. 2–8. 

4. Дистанційний курс: 

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

/view.php?id=1217. 

Рущишин 

Надія 

Михайлівна, 

 

д.е.н., доцент, 

професор 

кафедри 

фінансів, 

економічної 

безпеки, 

банківської 

справи та 

страхового 

бізнесу 

Дисципліна: 

“Банківська 

система ” 

 

Тема лекції: 

“Державне 

регулювання 

банківської 

системи” 

072 “ Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування” 

(ОПП 

“Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування” 

та ОПП 

“Фіскальне та 

митне адміні-

стрування”) 3 

курс, 

бакалавр  

Багатоцільова 1 семестр, 

жовтень 
1. Банківська система. 

Методичні вказівки та 

завдання до практичних, 

семінарських занять, та 

самостійної роботи для 

здобувачів першого (бака-

лаврського) рівня вищої 

освіти зі спец. 072 «Фі-

нанси, банківська справа 

та страхування». Львів: 

вид-во ЛТЕУ, 2021. 75 с. 
2. Банківська система. 

Методичні вказівки та тес-

тові завдання до поточного 

та підсумкового контролю, 

знань і вмінь для здобувачів 

першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти зі спец. 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

Львів: вид. ЛТЕУ, 2021. 80с. 

3. Вовчак О. Д., Рущишин Н. 

М. Банківська справа : навч. 

посіб. Львів: «Новий світ – 

2000», 2008. 560 с. 
4. Рущишин Н. М., Мудра 

Р.Р. Правові засади держав-

ного регулювання ринку 

банківських продуктів і 

послуг. Structural transforma-

tions and problems of infor-

mation economy formation : 

Collective monograph. – As-

cona Publishing, New York, 

USA, 2018. – 292 p. C. 63-72. 
5. Рущишин Н. М. Теоре-

тико-методологічні засади 

та прикладні інструменти 

реалізації потенціалу банків-

ської системи в забезпеченні 

структурного реформування 

економіки: монографія. 

Львів: СПОЛОМ,2020. 404с. 
7. Дистанційний курс: 

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

ew.php?id=1054 

 


