
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

 

Руда Оксана Леонтіївна 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України; 
1. Руда О.Л. Сучасний стан банківської системи України та її конкуренто-спроможність. Ефективна 

економіка. 2019. №4. URL: http//www.economy.nayka.com.ua 

2. Руда О.Л., Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні та їх вплив на фінансову 
діяльність банківської системи. Агросвіт. 2019. № 9. С. 25– 31. 

3. Руда О.Л. Сучасний стан діяльності небанківських кредитних установ в Україні. Причорноморські 

економічні студії. Випуск 39. Ч 2. 2019. С. 84 – 88. 

4. Ruda O.L. Banking activity on the Ukrainian stock market Економіка. Фінанси. Менеджмент: 
актуальні питання науки і практики. №5 (45). 2019. С. 126 – 133. 

5. Руда О.Л. Дистанційне обслуговування в банківській системі. Інфраструктура ринку. 2020. 

Випуск 39. С. 353– 358.  
6. Руда О.Л. Розвиток страхового ринку в Україні. Ефективна економіка. 2020. №2. URL: 

http//www.economy.nayka.com.ua 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії; 
1. Марценюк О.В., Польова О.Л., Руда О.Л. Страхування сільськогосподарських ризиків. 
Навчальний посібник. ВНАУ. Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2020. 380 с. 

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій  загальною кількістю три 

найменування; 
Руда О.Л., Марценюк О.В. Гроші і кредит. Методичні вказівки для самостійної роботи для 

студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». Вінниця: ВНАУ. 2020.  48 с. 

Руда О.Л., Марценюк О.В. Гроші і кредит. Методичні вказівки до практичних занять для 

студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». Вінниця: ВНАУ. 2020. 38 с. 

Руда О.Л., Марценюк О.В. Фінансова безпека. Методичні вказівки до практичних занять для 
студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Вінниця: ВНАУ. 2020.  52 с. 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; 

Член Федерації аудиторів , бухгалтерів і фінансистів АПК України 

 
 

 


