
Навчально-методична робота кафедри фінансів, кредиту та 

страхування 

Таблиця 1 

Інформація про склад навчальних дисциплін, викладання яких 

у 2017-2018 н.р. забезпечується кафедрою фінансів, кредиту та страхування 
Назви 

навчальних 

дисциплін 

Викладачі, що 

забезпечують 

викладання 

Розроблені дистанційні 

курси для спеціальності 

чи напряму підготовки 

Адреси дистанційних курсів 

Магістратура 

Ринок цінних 

паперів і 

фондова біржа 

д.е.н., проф. 

Черкасова 

Світлана 

Василівна 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування“, 
071 "Облік і 

оподаткування" 

075 "Маркетинг" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=789 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=792 

Страховий 

менеджмент 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=125

8 

Інтелектуальн

а власність д.е.н., проф. 

Васильців 

Тарас 

Григорович 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування“; 
073 "Менеджмент", 

спеціалізація"Управлінн

я фінансово-економічною 

безпекою" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=548 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=133

1 

Управління 

фінансовими 

ризиками 

073 "Менеджмент“, 

спеціалізація 

"Управління фінансово-

економічною безпекою" 

http://virt.lac.lviv.ua/enrol/index.php?id=828 

Податковий 

менеджмент 

к.е.н., доц. 

Мединська 

Тетяна 

Володимирівн

а 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування“, 

071 "Облік і 

оподаткування“, 051 

"Економіка" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=410 

Фінансовий 

менеджмент 

к.е.н., доц. 

Мицак Ольга 

Василівна 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування“; 

071 "Облік і 

оподаткування“; 051 

"Економіка“; 
073 "Менеджмент“; 
073 "Менеджмент", 

спеціалізація"Управлінн

я фінансово-економічною 

безпекою" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=134

7 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=136

6 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=997 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=543 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=998 

Бакалаврат 

Фінанси 

підприємств 

к.е.н., доц. 

Юсипович 

Олег Іванович 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" 
напрям підготовки 
6.030509 "Облік і аудит" 
071 "Облік і 

оподаткування" 

напрям підготовки 
6.030504 "Економіка 

підприємства" 

напрям підготовки 
6.030503 "Міжнародна 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=128

8 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=731 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=731 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=149

1 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=149

0 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=154

8 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=154



економіка" 

напрям підготовки 
6.030507 "Маркетинг" 
075 "Маркетинг“ 
напрям підготовки 
6.030203 "Міжнародні 

економічні відносини" 

напрям підготовки 
6.030203 "Міжнародні 

економічні відносини" 

8 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=726 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=144

7 

Ціни і 

ціноутворення 

напрям підготовки 
6.140103 "Туризм" 
241 "Готельно-

ресторанна справа" 
071 "Облік і 

оподаткування" 
072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування“ 
051 "Економіка", 

спеціалізації "Економіка 

підприємства", 

"Міжнародна економіка" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=815 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=141

8 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=141

9 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=145

3 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=815 

Фінанси 

підприємств 
к.е.н., доц. 

Андрейків 

Тетяна 

Ярославівна 

напрям підготовки 
6.030510 

"Товарознавство і 

торговельне 

підприємництво" 

напрям підготовки 
6.140101 "Готельно-

ресторанна справа" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=343 

Фінанси 

держави 

напрям підготовки 
6.030508 "Фінанси і 

кредит" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=310 

Податкова 

система 

к.е.н., доц. 

Мединська 

Тетяна 

Володимирівн

а 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" 

071 "Облік і 

оподаткування“ 
073 "Менеджмент" 
напрям підготовки 
6.030601 "Менеджмент" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=931 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=135

3 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=752 

Фінанси 
к.е.н., доц. Чуй 

Ірина 

Романівна 

напрям підготовки 
6.030508 "Фінанси і 

кредит" 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" 
071 "Облік і 

оподаткування" 
075 "Маркетинг" 
051 "Економіка", 

спеціалізації "Економіка 

підприємства", 

"Міжнародна економіка" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=80 

Гроші і кредит 

051 "Економіка", 

спеціалізації "Економіка 

підприємства", 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=119

2 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=119

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=726
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=931


"Міжнародна економіка" 
071 "Облік і 

оподаткування“, 072 

"Фінанси, банківська 

справа та страхування“, 
075 "Маркетинг" 

3 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=155

9 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=133

7 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=133

8 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=134

0 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=667 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=133

9 

Фінанси 

підприємств 

напрям підготовки 
6.030508 "Фінанси і 

кредит“, напрям 

підготовки 6.030601 

"Менеджмент" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=128

8  

Вступ до 

спеціальності 

к.е.н., доц. 

Вірт Микола 

Ярославович 

072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування" 
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=782 

Фінансовий 

ринок 

д.е.н., проф. 

Черкасова 

Світлана 

Василівна 

напрям підготовки 

6.030508 "Фінанси і 

кредит“, 072 "Фінанси, 

банківська справа та 

страхування" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=317 

Фінансовий 

аналіз 

к.е.н., доц. 

Власюк 

Наталія 

Іванівна 

напрям підготовки 
6.030508 "Фінанси і 

кредит“, 072 "Фінанси, 

банківська справа та 

страхування" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=309 

Бюджетна 

система 

напрям підготовки 
6.030508 "Фінанси і 

кредит“, 072 "Фінанси, 

банківська справа та 

страхування" 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=459 

 

  

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1559
http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=1559


Таблиця 2 

Інформація про навчальні посібники та підручники, видані викладацьким складом 

кафедри фінансів, кредиту та страхування 

у 2016-2017 рр. 

Назва Автори 

1. Біржова діяльність. Львів: Растр-7, 2017. –  488 с. Апопій В.В., Куцик В.І., Лупак, 

Р.Л., Олексин І.І, Вірт М 
2. Ринок фінансових послуг (для студентів денної і заочної форм 

навчання спеціальностей 8.03050801, 7.03050801 «Фінанси і 

кредит»). Львів: Вид-во ЛКА, 2016. – 324 с. 

Черкасова С.В., Гаврилюк Г.Є. 

3. Бюджетна система. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2016. – 288 с. Оліярник В.В., Андрейків Т.Я. 
4. Фінансовий аналіз. Львів: Вид-во ЛКА, 2016. –  312 с. Власюк Н.І. 
5. Фінанси держави (для студентів денної та заочної форм навчання 

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»). Львів: Вид-во 

ЛКА, 2016. –  252 с.  

Андрейків Т.Я.,  
Сороківська М.В.  

6. Фінанси підприємств. Київ: Алерта, 2016. –  185 с. Біла О.Г., Юсипович О.І., 

Мединська Т.В.  
7. Управління фінансовими ризиками.  Львів: Растр-7,  2016. –  320 

с. (вперше) 
Куцик П.О., Васильців Т.Г., 

Сороківський В.М., Стефаняк В.І., 

Сороківська М.В.  
8. Фінансовий менеджмент. 2-ге вид. доп. і перероб.  Львів: Вид-во 

ЛТЕУ, 2017. – 228 с. 
Мицак О.В., Чуй І.Р. 

9. Інноваційний розвиток підприємства. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. 

–  512 с. 
Васильців Т.Г., Городня Т.А., 

Заярна Н.М. 
10. Конкурентоспроможність підприємства. Львів : Вид-во ЛТЕУ, 

2016. –  484 с. 
Васильців Т.Г.,  
Лупак Р.Л. 

11. Спеціальні подат:  загальні положення, облік і звітність. Київ: 

Алерта, 2017. – 240 с.кові режими 
Мединська Т.В.,  
Чабанюк О.М. 

 

Для кожної навчальної дисципліни, викладання яких забезпечується 

викладачами кафедри фінансів, кредиту та страхування, розроблені комплекси 

навчально-методичного забезпечення, сформовані та затверджені навчальні та 

робочі програми. 

Робочі програми з кожної навчальної диципліни містять такі складові: опис 

навчальної дисципліни, мету і завдання, програму, структуру навчальної 

дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання для 

самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи навчання, методи контролю, 

критерії оцінювання знань студентів, рекомендовану літературу, інформаційні 

ресурси. Робочі програми щорічно переглядаються викладачами, зміни та 

доповнення обговорюються на засіданнях кафедри. 



Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни містить такі 

складові: навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани 

практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної 

роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної роботи, 

післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни. 

Семінарські та практичні заняття відповідно до навчального плану на 100% 

забезпечені методичними вказівками і завданнями для практичних і лабораторних 

занять. З усіх дисциплін розроблені завдання для самостійної роботи студентів за 

різноманітними формами і методами, які відображають предмет, методи і 

специфіку вивчення кожної із дисциплін. 

Для поточного та підсумкового контролю знань студентів викладачами 

відповідних кафедр розроблено питання, задачі, завдання, кейси, тестові завдання 

тощо, які також застосовуються із використанням інформаційних технологій. 

Для підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою “Фінанси, 

банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 “Фінанси, банківська 

справа та страхування” використовується сучасне програмне забезпечення, яке 

дозволяє постійно розширювати перелік навчально-методичних матеріалів, бази 

інформаційних даних, застосовувати тестування під час контролю знань, 

ситуаційні завдання та ділові ігри для закріплення теоретичних знань, отримання 

практичних умінь. Впроваджені кафедрою в навчальний процес пакети 

прикладних програм відповідають сучасному розвитку техніки та інформаційних 

технологій і рівню вимог з фаху. 

Кожна навчальна дисципліна навчального плану за освітньо-професійною 

програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” зі спеціальності 072 

“Фінанси, банківська справа та страхування" забезпечена навчальними 

матеріалами (підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, 

згідно з переліком рекомендованої літератури або їх електронними варіантами з 

дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність). Для деяких 

вибіркових навчальних дисциплін розроблено матеріали в електронній формі. 

 


