ЗВІТ
про результати моніторингу повноти та якості методичного забезпечення
виконання курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти та випускових кваліфікаційних робіт для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти у
Львівському торговельно-економічному університеті
У листопаді-грудні 2021 р. та лютому-березні 2022 р. відділом моніторингу якості
освіти та акредитації проведено моніторинг повноти та якості методичного забезпечення
виконання курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
та випускових кваліфікаційних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти усіх освітніх програм.
Під час моніторингу було перевірено 47 методичних рекомендацій до виконання
курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та 13
методичних рекомендацій з організації та виконання кваліфікаційної роботи для
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей та освітньопрофесійних програм.
За результатами проведеного моніторингу було встановлено, що випусковими
кафедрами розроблено і видано методичне забезпечення виконання курсових робіт з
усіх передбачених навчальними планами дисциплін для усіх спеціальностей та ОПП.
Більшість методичних розробок видано у 2019-2022 роках. У 2018 році видано
методичні розробки з навчальної дисципліни “Теорія і практика реклами”, “Об'єктноорієнтоване програмування”, які потрібно оновити.
Випусковим кафедрам потрібно активізувати роботу з видання методичного
забезпечення курсових робіт з навчальних дисциплін, які будуть вивчатись вперше:
з 2022-2023 навчального року: “Туроперейтинг та організація туристичних
подорожей” (для ОПП “Медичний та оздоровчий туризм”);
з 2023-2024 навчального року: “Бізнес-економіка” (для ОПП “Бізнес-економіка”),
“Бізнес-аналітика підприємства” (для ОПП “Економіка та бізнес-аналітика”),
“Товарознавство” (для ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)
“Експертиза товарів” (для ОПП “Товарознавство та експертиза в митній справі”),
“Технологія продукції ресторанного господарства” (для ОПП “Технологія та організація
ресторанного бізнесу”), “Туроперейтинг та організація туристичних подорожей” (для
ОПП “Організація управління туризмом та індустрією гостинності”);
з 2024-2025 навчального року: “Фінансовий облік” і “Аналіз господарської
діяльності” (для ОПП “Діджитал облік та фінансовий менеджмент”), “Фінансовоекономічна безпека суб'єктів господарювання” та “ Банківська безпека ” (для ОПП
“Фінансово-економічна безпека суб'єктів підприємництва”), “Товарознавство. Харчові
продукти” і “Товарознавство. Непродовольчі товари” (для ОПП “Товарознавство та
експертиза в митній справі”), “Торговельне підприємництво” та “Комерційна
діяльність” (для ОПП “Логістика та менеджмент продажів”), “Митна експертиза” (для
ОПП “Митна справа”), “Проектування та дизайн об’єктів готельно-ресторанного
господарства” (для ОПП “Технологія та організація ресторанного бізнесу”),
“Організація ресторанного господарства” та “Організація готельного господарства” (для
ОПП “Ресторанний сервіс та основи харчових виробництв”).
Також випусковим кафедрам постійно потрібно оновлювати тематику курсових
робіт, розміщуючи її в ДК навчальних дисциплін, з яких виконуються курсові роботи.
Інформацію про результати моніторингу методичного забезпечення курсових
робіт для усіх спеціальностей (ОПП) ЛТЕУ подано у таблиці 1.

За результатами проведеного відділом моніторингу якості освіти та акредитації
моніторингу повноти та якості методичного забезпечення підсумкової атестації
(кваліфікаційних робіт) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
встановлено, що методичне забезпечення видано для усіх спеціальностей та ОПП у
2020-2022 роках, лише для ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування” та
“Готельно-ресторанна справа” у 2018 році, а для ОПП “Туризм” у 2019 році. Усі
методичні рекомендації відповідають затвердженій в Університеті структурі, містять
методичні рекомендації з організації та виконання кваліфікаційної роботи, правила
оформлення та оцінювання кваліфікаційних робіт, тематику кваліфікаційних робіт тощо.
Для ОПП “Право” у 2021 році розроблено методичні рекомендації щодо
організації та проведення атестації здобувачів вищої освіти на другому (магістерському)
рівні у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, які відповідають
встановленим вимогам.
Інформація про методичне забезпечення підсумкової атестації (кваліфікаційних
робіт, атестаційних екзаменів) здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
подано у таблиці 2.

Завідувач відділу моніторингу
якості освіти та акредитації

проф. Медвідь Л. Г.

Таблиця 1
Інформація про результати моніторингу повноти та якості методичного
забезпечення виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня усіх спеціальностей та освітніх програм
Львівського торговельно-економічного університету
Назва
спеціальності
(ОПП)

Назва
дисципліни

Теорія держави
та права

081 Право
(Право)

Кримінальне
право України

Цивільне право
України

Макроекономіка
051
Економіка
(Бізнесекономіка)

Економіка
підприємства
Бізнесекономіка
Макроекономіка

051
Економіка
(Економіка
та бізнесаналітика)

Економіка
підприємства
Бізнесаналітика
підприємства

051
Економіка
(Міжнародна
економіка)

Макроекономіка

Міжнародна
економіка

Методичні вказівки

Примітка

Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових
робіт з навчальної дисципліни “Теорія держави та права” для
2 курс
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі
(3 сем.)
спеціальності 081 “Право” (ОПП “Право”) / Вдовичин І.Я.,
Санагурська Г.М. Львів: ЛТЕУ, 2019. 45 с.
Методичні вказівки щодо написання, оформлення і процедури
захисту курсової роботи з дисципліни “Кримінальне право” 2 курс
для студентів спеціальності 081 “Право” денної та заочної (4 сем.)
форми навчання / Федоров М.П. Львів: ЛТЕУ, 2021, 36 с.
Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових
робіт з навчальної дисципліни “Цивільне право України” для
4 курс
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі
(5 сем.)
спеціальності 081 “Право” (ОПП “Право”) / Котуха О.С.,
Санагурська Г.М., Чабан О.М. Львів: ЛТЕУ, 2020. 23 с.
Макроекономіка. Методичні вказівки для виконання та
тематика курсових робіт для студентів спеціальностей 051
1 курс
“Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси,
(2 сем.)
банківська справа та страхування” / Ковтун О.І., Перепьолкіна
О.О., Шевчик Б.М., Зав’ялова О.Р. Львів: ЛТЕУ, 2022. 18 с.
Економіка підприємства. Методичні вказівки та вимоги щодо
підготовки курсових робіт для здобувачів вищої освіти
2 курс
першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051
(4 сем.)
“Економіка” за ОПП “Бізнес-економіка” / Міценко Н.Г., Куцик
В.І., Кабаці Б.І., Боднарюк В.А. Львів: ЛТЕУ, 2022, 34 с.
4 курс
Вперше в 2023-2024
(7 сем.)
Макроекономіка. Методичні вказівки для виконання та
тематика курсових робіт для студентів спеціальностей 051
1 курс
“Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси,
(2 сем.)
банківська справа та страхування” / Ковтун О.І., Перепьолкіна
О.О., Шевчик Б.М., Зав’ялова О.Р. Львів: ЛТЕУ, 2022. 18 с.
Економіка підприємства. Методичні вказівки та вимоги щодо
підготовки курсових робіт для здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 051 2 курс
“Економіка” за ОПП “Економіка та бізнес-аналітика” / (4 сем.)
Міценко Н.Г., Куцик В.І., Кабаці Б.І., Боднарюк В.А. Львів:
ЛТЕУ, 2022, 34 с.
Вперше в 2023-2024

4 курс
(7 сем.)

Макроекономіка. Методичні вказівки для виконання та
тематика курсових робіт для студентів спеціальностей 051
1 курс
“Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси,
(2 сем.)
банківська справа та страхування” / Ковтун О.І., Перепьолкіна
О.О., Шевчик Б.М., Зав’ялова О.Р. Львів: ЛТЕУ, 2022. 18 с.
Методичні вказівки з організації та виконання курсових робіт з
дисципліни “Міжнародна економіка” для здобувачів вищої
2 курс
освіти спеціальності 051 “Економіка” за ОПП “Міжнародна
(4 сем.)
економіка” / Міценко Н.Г., Городня Т.А., Кузьма Х.М. Львів:
ЛТЕУ, 2022, 24 с.

Міжнародна
торгівля

Макроекономіка

071 Облік і
оподаткування
(Облік і
аудит)

Фінансовий
облік

Аналіз
господарської
діяльності
Аналіз
господарської
діяльності

Макроекономіка
071 Облік і
оподаткування
(Обліковоправове
забезпечення
управління
бізнесом)

071 Облік і
оподаткування
(Діджитал
облік та
фінансовий
менеджмент)
072
Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінансовий
облік

Аналіз
господарської
діяльності

Макроекономіка
Фінансовий
облік
Аналіз
господарської
діяльності
Макроекономіка

Методичні вказівки з організації та виконання курсових робіт з
дисципліни “Міжнародна торгівля” для здобувачів вищої
освіти спеціальності 051 “Економіка” за ОПП “Міжнародна
економіка” / Міценко Н.Г., Городня Т.А., Кузьма Х.М. Львів:
ЛТЕУ, 2022, 24 с.
Макроекономіка. Методичні вказівки для виконання та
тематика курсових робіт для студентів спеціальностей 051
“Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси,
банківська справа та страхування” / Ковтун О.І., Перепьолкіна
О.О., Шевчик Б.М., Зав’ялова О.Р. Львів: ЛТЕУ, 2022. 18 с.
Фінансовий облік. Методичні вказівки для виконання та
тематика курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і
оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” / Воронко Р.М.,
Куцик П.О., Бачинський В.І., Медвідь Л.Г., Головацька С.І.
Львів: ЛТЕУ, 2021. 54 с.
Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки для
виконання та тематика курсових робіт для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071
“Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” /
Герасименко Т.О. Львів: ЛТЕУ, 2022. 20 с.
Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки для
виконання та тематика курсових робіт для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071
“Облік і оподаткування” ОПП “Облік і оподаткування” /
Герасименко Т.О. Львів: ЛТЕУ, 2022. 20 с.
Макроекономіка. Методичні вказівки для виконання та
тематика курсових робіт для студентів спеціальностей 051
“Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси,
банківська справа та страхування” / Ковтун О.І., Перепьолкіна
О.О., Шевчик Б.М., Зав’ялова О.Р. Львів: ЛТЕУ, 2022. 18 с.
Фінансовий облік. Методичні вказівки для виконання та
тематика курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 071 “Облік і
оподаткування”
ОПП
“Обліково-правове
забезпечення
управління бізнесом” / Воронко Р.М., Куцик П.О., Бачинський
В.І., Медвідь Л.Г., Головацька С.І. Львів: ЛТЕУ, 2021. 55 с.
Аналіз господарської діяльності. Методичні вказівки для
виконання та тематика курсових робіт для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071
“Облік і оподаткування” / Герасименко Т.О. Львів: ЛТЕУ,
2022. 20 с.
Макроекономіка. Методичні вказівки для виконання та
тематика курсових робіт для студентів спеціальностей 051
“Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси,
банківська справа та страхування” / Ковтун О.І., Перепьолкіна
О.О., Шевчик Б.М., Зав’ялова О.Р. Львів: ЛТЕУ, 2022. 18 с.

4 курс
(8 сем.)

1 курс
(2 сем.)

3 курс
(5 сем.)

3 курс
(6 сем.)

4 курс
(7 сем.)

1 курс
(2 сем.)

3 курс
(5 сем.)

3 курс
(6 сем.)

1 курс
(2 сем.)

Вперше в 2024-2025

3 курс
(5 сем.)

Вперше в 2024-2025

3 курс
(6 сем.)

Макроекономіка. Методичні вказівки для виконання та
тематика курсових робіт для студентів спеціальностей 051
1 курс
“Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси,
(2 сем.)
банківська справа та страхування” / Ковтун О.І., Перепьолкіна
О.О., Шевчик Б.М., Зав’ялова О.Р. Львів: ЛТЕУ, 2022. 18 с.

(Фінанси,
банківська
справа та
страхування)

Фінанси
підприємств

Банківські
операції

Банківські
операції

Макроекономіка
072
Фінанси,
банківська
справа та
страхування
(Фіскальне
та митне
адмініструв
ання)

072
Фінанси,
банківська
справа та
страхування
(Фінансовоекономічна
безпека
суб'єктів
підприємни
цтва)

073 Менеджмент
(Менеджмент)

Податкова
система

Фінанси
підприємств та
банківської
системи

Макроекономіка
Фінансовоекономічна
безпека
суб'єктів господарювання
Банківська
безпека
Менеджмент

Операційний
менеджмент

Фінанси підприємств. Методичні рекомендації для виконання
курсової роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, 3 курс
банківська справа та страхування» за освітньо-професійною (5 сем.)
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» /
Черкасова С. В., Чуй І. Р. Львів: вид-во ЛТЕУ, 2021. 60 с.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з
дисципліни “Банківські операції” для здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси,
3 курс
банківська справа та страхування” за освітньо-професійною
(6 сем.)
програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” /
Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М. Львів: Вид-во
ЛТЕУ, 2022. 57 с.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з
дисципліни “Банківські операції” для здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси,
4 курс
банківська справа та страхування” за освітньо-професійною
(7 сем.)
програмою “Фінанси, банківська справа та страхування” /
Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Музичка О. М. Львів: вид-во
ЛТЕУ, 2021. 57 с.
Макроекономіка. Методичні вказівки для виконання та
тематика курсових робіт для студентів спеціальностей 051
1 курс
“Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси,
(2 сем.)
банківська справа та страхування” / Ковтун О.І., Перепьолкіна
О.О., Шевчик Б.М., Зав’ялова О.Р. Львів: ЛТЕУ, 2022. 18 с.
Податкова система. Методичні рекомендації для виконання
курсової роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 072 “Фінанси, 2 курс
банківська справа та страхування” за освітньо-професійною (4 сем.)
програмою “Фіскальне та митне адміністрування” / Мединська
Т.В., Власюк Н.І., Андрейків Т.Я. Львів: вид. ЛТЕУ, 2022. 55 с.
Фінанси підприємств та банківської системи. Методичні
рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни для
3 курс
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі
(6 сем.)
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
4 курс
за освітньо-професійною програмою “Фіскальне та митне
(7 сем.)
адміністрування” / Рущишин Н.М., Чуй І. Р., Мединська Т.В.
Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. 60 с.
Макроекономіка. Методичні вказівки для виконання та
тематика курсових робіт для студентів спеціальностей 051
1 курс
“Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 072 “Фінанси,
(2 сем.)
банківська справа та страхування” / Ковтун О.І., Перепьолкіна
О.О., Шевчик Б.М., Зав’ялова О.Р. Львів: ЛТЕУ, 2022. 18 с.
Вперше в 2024-2025

3 курс
(5 сем.)

Вперше в 2024-2025

3 курс
(6 сем.)

Менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсових робіт
для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування” 3 курс
спеціальності 073 “Менеджмент” усіх форм навчання / (6 сем.)
Фединець Н.І., Трут О.О., Львів : ЛТЕУ, 2022. 32 с.
Операційний менеджмент. Методичні вказівки до виконання
курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого
4 курс
(бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 “Менеджмент” за
(7 сем.)
ОПП “Менеджмент” усіх форм навчання / Трут О.О., Фединець
Н.І. Львів: ЛТЕУ, 2019. 33 с.

Торговельне
076
підприємПідприємництво та
ництво,
комерційна
торгівля та
діяльність
біржова
діяльність
(Підприємни Товарознавство
харчових
цтво,
продуктів
торгівля та
біржова
діяльність) Товарознавство
076
Торговельне
Підприємпідприємництво,
ництво та
торгівля та
комерційна
біржова
діяльність
діяльність
(Товарознавс
тво та
Товарознавство
торговельне
харчових
підприємниц
продуктів
тво)

076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність
(Товарознавс
тво та
експертиза в
митній
справі)

076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність
(Логістика та
менеджмент
продажів)
076
Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність
(Митна
справа)

Митна справа

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність.
Методичні вказівки до виконання курсових робіт здобувачів
вищої освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля 3 курс
та біржова діяльність” першого (бакалаврського) рівня / (5 сем.)
Антонюк Я.М., Міщук І.П., Олексин І. І. та ін. Львів: ЛТЕУ,
2019. 63 с.
Товарознавство харчових продуктів. Методичні рекомендації і
тематика курсових робіт для студ. спец. 076 “Підприємництво, 3 курс
торгівля та біржова діяльність” / Сирохман І.В., Решетило Л.І., (6 сем.)
Лозова Т.М. Львів: ЛТЕУ, 2021. 34 с.
Вперше в 2023-2024

3 курс
(6 сем.)

Торговельне підприємництво та комерційна діяльність.
Методичні вказівки до виконання курсових робіт здобувачів
вищої освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля 3 курс
та біржова діяльність” першого (бакалаврського) рівня / (5 сем.)
Антонюк Я.М., Міщук І.П., Олексин І. І. та ін. Львів: ЛТЕУ,
2019. 63 с.
Товарознавство харчових продуктів. Методичні рекомендації і
тематика курсових робіт для студ. спец. 076 “Підприємництво, 3 курс
торгівля та біржова діяльність” / Сирохман І.В., Решетило Л.І., (6 сем.)
Лозова Т.М. Львів: ЛТЕУ, 2021. 34 с.
Митна справа. Методичні вказівки та рекомендації до
виконання курсових робіт з дисципліни для здобувачів вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076
3 курс
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП
(6 сем.)
“Товарознавство та експертиза в митній справі” / Ємченко І.В.,
Шестопал Г.С., Сапожник Д.І., Коваль М.Н. Львів: ЛТЕУ, 2021.
36 с.

Експертиза
товарів

Вперше в 2023-2024

3 курс
(6 сем.)

Товарознавство. Харчові
продукти або
Товарознавство.
Непродовольчі
товари

Вперше в 2024-2025

4 курс
(7 сем.)

Торговельне
підприємництво або
Комерційна
діяльність

Вперше в 2024-2025

3 курс
(5 сем.)

Митна справа

Митна
експертиза

Митна справа. Методичні рекомендації до виконання курсових
робіт з дисципліни для здобувачів вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 076 “Підприємництво, 4 курс
торгівля та біржова діяльність” (ОПП “Товарознавство та (7 сем.)
експертиза в митній справі”) / Ємченко І.В., Шестопал Г.С.,
Сапожник Д.І., Коваль М.Н. Львів: ЛТЕУ, 2021. 36 с.
Вперше в 2024-2025

3 курс
(6 сем.)

181 Харчові
технології
(Харчові
технології)

Технологія і
теоретичні
основи
харчових
виробництв

Проєктування
харчових
підприємств
181 Харчові
Технологія
технології
продукції
(Технологія
ресторанного
та організація господарства
ресторанного Проектування
бізнесу)
та дизайн
об’єктів
готельноресторанного
господарства

241
Готельноресторанна
справа
(Готельноресторанна
справа)

241
Готельноресторанна
справа
(Ресторанни
й сервіс та
основи
харчових
виробництв)
242 Туризм
(Туризм)

242 Туризм
(Медичний
та
оздоровчий
туризм)

Технологія і теоретичні основи харчових виробництв.
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за
3 курс
ОПП “Харчові технології” зі спеціальності 181 “Харчові
(6 сем.)
технології” галузі знань 18 “Виробництво та технології” денної
та заочної форми навч. / Ощипок І.М., Бліщ Р.О., Петришин
Н.З. та ін. Львів : ЛТЕУ, 2019. 30 с.
Проєктування харчових підприємств. Методичні вказівки та
завдання до виконання курсових проєктів для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП “Харчові
4 курс
технології” зі спеціальності 181 “Харчові технології” галузі
(7 сем.)
знань 18 “Виробництво та технології” денної та заочної форми
навч. / Ощипок І.М., Петришин Н.З., Давидович О.Я., Палько
Н.С. Львів : ЛТЕУ, 2022. 30 с.
Вперше в 2023-2024

3 курс
(6 сем.)

Вперше в 2024-2025

4 курс
(7 сем.)

Організація
ресторанного
господарства
або Організація
готельного
господарства

Організація
ресторанного
господарства.
Методичні
рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньопрофесійною програмою “Готельно-ресторанна справа” зі
спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” денної та
заочної форм навч. / Ланиця І.Ф., Жмур-Клименко Б. В. Львів:
3 курс
ЛТЕУ, 2022. 30 c.
(6 сем.)
Організація готельного господарства. Методичні рекомендації
до виконання курсової роботи для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною
програмою “Готельно-ресторанна справа” зі спеціальності 241
“Готельно-ресторанна справа” денної та заочної форм навчання
/ Мельник І.М. Львів: ЛТЕУ, 2022. 20 с.

Організація
ресторанного
господарства
або Організація
готельного
господарства

Вперше в 2024-2025

Туроперейтинг
та організація
туристичних
подорожей

Туроперейтинг та організація туристичних подорожей.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 3 курс
освітньо-професійною програмою “Туризм” зі спеціальності (6 сем.)
242 “Туризм” денної та заочної форм навчання / Барна М.Ю.,
Тучковська І.І. Львів: ЛТЕУ, 2022. 26 с.

Туроперейтинг
та організація
туристичних
подорожей

Вперше в 2022-2023

3 курс
(6 сем.)

3 курс
(6 сем.)

242 Туризм
(Організація
управління
туризмом та
індустрією
гостинності)

061 Журналістика
(Реклама у
бізнесі)

Туроперейтинг
та організація
туристичних
подорожей

Маркетинг

Теорія і
практика
реклами

Маркетинг
075
Маркетинг
(Маркетинг)
Кон’юнктура
ринків

122
Комп'ютерні
науки
(Комп'ютер
ні науки)

292
Міжнародні
економічні
відносини
(Міжнародн
і економічні
відносини)

Об'єктноорієнтоване
програмування

Організація баз
даних та знань

Міжнародні
економічні
відносини
Міжнародна
торгівля

Вперше в 2023-2024

3 курс
(6 сем.)

Маркетинг. Методичні вказівки до виконання курсової роботи
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
3 курс
061 “Журналістика” ОПП “Реклама в бізнесі” / Балук Н.Р.,
(6 сем.)
Басій Н.Ф., Бойчук І.В. Вовчанська О.М., Дайновський Ю.А.,
Семак Б.Б. Львів: ЛТЕУ, 2022. 66 с.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін
“Теорія і практика реклами”, “Теорія і практика PR” для
4 курс
студентів ... спеціальності 061 “Журналістика” ОПП “Реклама в
(7 сем.)
бізнесі” / Балук Н.Р., Басій Н.Ф., Дайновський Ю. А. та ін.
Львів: ЛТЕУ, 2018. 50 с.
Маркетинг. Методичні вказівки до виконання курсової роботи
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
галузі знань 07 “Управління та адміністрування” спеціальності 3 курс
075 “Маркетинг” ОПП “Маркетинг” / Балук Н.Р., Басій Н.Ф., (6 сем.)
Вовчанська О.М., Дайновський Ю.А., Семак Б.Б. Львів: ЛТЕУ,
2022. 66 с.
Кон’юнктура ринків. Методичні вказівки до виконання
курсової роботи для здобувачів вищої освіти першого
4 курс
(бакалаврського) рівня галузі знань 07 “Управління та
(7 сем.)
адміністрування” спеціальності 075 “Маркетинг” ОПП
“Маркетинг” / Вовчанська О.М. Львів: ЛТЕУ, 2022. 39 с.
Об'єктно-орієнтоване програмування. Методичні вказівки та
вимоги до підготовки курсового проекту з дисципліни
“Об'єктно-орієнтоване програмування” для студентів
2 курс
спеціальності 122 “Комп'ютерні науки та інформаційні
(4 сем.)
технології”, 122 “Комп'ютерні науки” ОКР “бакалавр” /
Костенко А.В. Львів: ЛТЕУ, 2018. 24 с.
Організація баз даних та знань. Методичні рекомендації до
виконання курсових проектів для здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Комп'ютерні науки” 3 курс
спец. 122 “Комп'ютерні науки” галузі 12 “Інформаційні (5 сем.)
технології” / Бабич В.І., Плеша М.І. та ін. Львів: ЛТЕУ, 2019.
41 с.
Міжнародні економічні відносини. Методичні вказівки для
виконання курсової роботи з дисципліни для здобувачів вищої
4 курс
освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Міжнародні
(7 сем.)
економічні відносини” / Шевчук В.О., Черкас Н.І. та ін. Львів:
ЛТЕУ, 2022. 36 с.
Міжнародна торгівля. Методичні вказівки для виконання
курсової роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти 4 курс
першого (бакалаврського) рівня за ОПП “Міжнародні (8 сем.)
економічні відносини” / Семів С.Р. Львів: ЛТЕУ, 2022. 31 с.

Таблиця 2
Інформація про методичне забезпечення підсумкової атестації
(кваліфікаційних робіт, атестаційних екзаменів)
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
Львівського торговельно-економічного університету
Назва
спеціальності

081 Право

051
Економіка

071 Облік і
оподаткування

072 Фінанси,
банківська
справа та
страхування

073
Менеджмент

073
Менеджмент

075
Маркетинг

Назва ОПП

Методичні вказівки до підсумкової атестації

Методичні рекомендації щодо організації та проведення
атестації
здобувачів
вищої
освіти
на
другому
(магістерському) рівні зі спеціальності 081 “Право” у формі
Право
єдиного державного кваліфікаційного іспиту / Федоров
М.П., Котуха О.С., Олашин М.М. Львів : вид-во ЛТЕУ,
2021. 14 с.
Методичні
вказівки з організації
та виконання
кваліфікаційної
роботи
для
здобувачів
другого
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
Міжнародна
програми “Міжнародна економіка” зі спеціальності 051
економіка
“Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові
науки” / Міценко Н.Г., Кабаці Б.І. Львів : вид-во ЛТЕУ,
2022.
Методичні
вказівки з організації
та виконання
кваліфікаційної
роботи
для
здобувачів
другого
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
Облік і
програми “Облік і оподаткування” зі спеціальності 071
оподаткування
“Облік і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та
адміністрування” / Воронко Р.М., Бачинський В.І., Куцик
П.О., Герасименко Т.О. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022
Методичні
вказівки з організації
та виконання
кваліфікаційної
роботи
для
здобувачів
другого
Фінанси,
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
банківська
програми “Фінанси, банківська справа та страхування” зі
справа та
спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та
страхування страхування”
галузі
знань
07
“Управління
та
адміністрування” / Черкасова С.В., Власюк Н.І. Львів : видво ЛТЕУ, 2018
Методичні
вказівки з організації
та виконання
кваліфікаційної (дипломної) роботи для здобувачів другого
Управління
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
фінансовопрограми “Управління фінансово-економічною безпекою” зі
економічною
спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07
безпекою
“Управління та адміністрування” / Копилюк О.І., Рущишин
Н.М., Музичка О.М. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020. 47 с.
Методичні вказівки з організації та виконання
кваліфікаційної роботи для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
Менеджмент програми “Менеджмент” зі спеціальності 073
“Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та
адміністрування” / Свидрук І.І., Коцупей В.М.. Львів : видво ЛТЕУ, 2021. 47 с.
Методичні
вказівки з організації
та виконання
кваліфікаційної
роботи
для
здобувачів
другого
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
Маркетинг
програми “Маркетинг” зі спеціальності 075 “Маркетинг”
галузі знань 07 “Управління та адміністрування” / Семак
Б.Б., Дайновський Ю.А., Басій Н.Ф. та ін. Львів : вид-во
ЛТЕУ, 2022. 77 с.
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076 Підприємництво,
торгівля та
біржова
діяльність

181 Харчові
технології

241
Готельноресторанна
справа

242 Туризм

292
Міжнародні
економічні
відносини

Методичні
вказівки з організації
та виконання
кваліфікаційної (дипломної) роботи для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
Товарознавство
програми “Товарознавство та комерційна діяльність” зі
та комерційна
спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
діяльність” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”
/ Пелик Л.В., Ємченко І.В., Міщук І.П., Гаврилишин В.В.
Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020.
Методичні
вказівки з організації
та виконання
кваліфікаційної (дипломної) роботи для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
Товарознавство
програми “Товарознавство та експертиза в митній справі” зі
та експертиза в
спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова
митній справі
діяльність” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”
/ Ємченко В.І., Пелик Л.В., Міщук І.П., Шестопал Г.С. Львів
: вид-во ЛТЕУ, 2020.
Ощипок І. М., Петришин Н. З., Давидович О.Я., Палько Н.С.
Методичні
вказівки з організації
та виконання
кваліфікаційної
роботи
для
здобувачів
другого
Харчові
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
технології
програми “Харчові технології” зі спеціальності 181
“Харчові технології” галузі знань 18 “Виробництво та
технології”. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2021.
Методичні
вказівки з організації
та виконання
кваліфікаційної
роботи
для
здобувачів
другого
Готельно(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
ресторанна
програми “Готельно-ресторанна справа” зі спеціальності
справа
241 “Готельно-ресторанна справа” галузі знань 24 “Сфера
обслуговування” / Мізюк Б. М., Барна М. Ю., Мельник І. М.,
Тучковська І. І., Миронов Ю. Б.. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2020.
Методичні рекомендації з організації та виконання
кваліфікаційної
роботи
для
здобувачів
другого
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
Туризм
програми “Туризм” зі спеціальності 242 “Туризм” галузі
знань 24 “Сфера обслуговування” / Мізюк Б. М., Барна М.
Ю., Тучковська І. І., Мельник І. М. та ін. Львів : вид-во
ЛТЕУ, 2019. 48 с.
Методичні
вказівки з організації
та виконання
кваліфікаційної
роботи
для
здобувачів
другого
Міжнародні (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
економічні
програми
“Міжнародні
економічні
відносини”
зі
відносини
спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”
галузі знань 29 “Міжнародні відносини” / Шевчук В.О.,
Яхно Т.П.. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2022. 45 с.
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