
18 квітня 2018 р. на кафедрі теоретичної та прикладної економіки 

відбувся міжкафедральний науковий семінар, на якому розглядалося 

дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук Васюника Тараса Ігоровича на тему «Державне регулювання 

відтворення основного капіталу в Україні». Науковий керівник – д.е.н., проф. 

Башнянин Г. І. Рецензентами роботи виступили д.е.н., професор кафедри 

менеджменту Скрипко Т. О., к.е.н., проф. кафедри теоретичної та прикладної 

економіки Ковтун О. І., к.е.н. доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки Шевчик Б. М. 

 
    

 

 

 

  

15 листопада 2017 р. на кафедрі теоретичної та прикладної економіки 

відбувся міжкафедральний науковий семінар, на якому розглядалося 

дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук Рейкіна Віталія Самсоновича на тему «Детінізація національної економіки 

в умовах невизначеності». Науковий консультант – д.е.н., проф. Макара Оксана 

Василівна. Рецензентами роботи виступили д.е.н., професор, ректор 

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного університету 



Коваль Л. М., д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин 

Флейчук М. І., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, кредиту та 

страхування Васильців Т. Г. 

 

 

 

12 травня 2017 р. відбулося засідання секції “Проблеми функціонування 

та розвитку економічних систем за умов трансформаційних змін в економіці 

України” (керівник секції: д.е.н. проф. Башнянин Г. І.) наукової конференції 

професорсько-викладацького складу і аспірантів університету «Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції». На секції були заслухані та 

обговорені доповіді  викладачів та аспірантів кафедри теоретичної та прикладної 

економіки: Томашик Л. С., Зав’ялова О. Р. «Визначальні особливості 

детенсивних економічних систем», Сухий О. О. «Концептуальні підходи до 

соціально-економічного оцінювання», Башнянин Г. І. «Макропатернальні 

тріади нооекономіки», Ковтун О. І. «Роль інвестицій для розвитку національної 

економіки в сучасному світі», Шевчик Б. М., Рибаков П. В. «Симулякрія як 

контркогнітивний ресурс нооекономіки». 

 

 

 
 



 

 

Також на засіданні секції було презентовано другу частину навчального 

посібника «Національна економіка: засади становлення, функціонування, 

регулювання та розвитку» (автори: П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин) та 

книгу Б. М. Шевчика, де автором здійснено фундаментальне дослідження 

внеску професора Григорія Башнянина у розвиток економічної науки. 

 

 

 

16 березня 2017 р. на кафедрі теоретичної та прикладної економіки 

відбувся міжкафедральний науковий семінар, на якому розглядалося 

дисертаційне дослідження здобувача Кітца Рудольфа Рудольфовича на тему 

«Механізми забезпечення фінансової стабільності макроекономічних систем». 

Науковий керівник – д.е.н., проф. Мізюк Б.М. Рецензентами роботи виступили 

д.е.н., професор кафедри менеджменту Скрипко Т.О., к.е.н., проф. кафедри 

фінансів, кредиту та страхування Черкасова С.В., к.е.н. доцент кафедри 

теоретичної та прикладної економіки Томашик Л.С. 

 



  

   

15 березня 2017 р. на кафедрі теоретичної та прикладної економіки 

відбувся міжкафедральний науковий семінар, де розглядалося дисертаційне 

дослідження здобувача Стефанишин Оксани Борисівни, старшого викладача 

кафедри економіки та підприємництва Львівського інституту МАУП, на тему 

«Управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств роздрібної 

торгівлі». Рецензентами роботи виступили д.е.н., проф. кафедри теоретичної та 

прикладної економіки Вербова О.С., к.е.н., доц. кафедри фінансів, кредиту та 

страхування Вірт М.Я., к.е.н. доц. кафедри 

менеджменту Свидрук І.І. 

 



 

24 лютого 2017 р. на кафедрі теоретичної та прикладної економіки 

відбувся міжкафедральний науковий семінар. Розглядалося дисертаційне 

дослідження здобувача кафедри Тесли Алли Ігорівни на тему «Організаційно-

економічний механізм стимулювання розвитку інтелектуального капіталу за 

умов трансформації в економіці України». Рецензентами роботи виступили 

д.е.н., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Вербова О.С., 

к.е.н., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Вірт М.Я., к.е.н. доцент 

кафедри менеджменту Свидрук І.І. 

 

 

 

 

 

15 грудня 2016 р. на кафедрі теоретичної та прикладної економіки 

відбувся міжкафедральний науковий семінар, на якому розглядалося 

дисертаційне дослідження здобувача кафедри теоретичної та прикладної 

економіки Львівського торговельно-економічного університету Думич Наталії 

Богданівни на тему «Адаптація досвіду державного регулювання інфляційних 

процесів у трансформаційних економіках за умов сучасного розвитку 

економіки України». 



 

 

5 грудня 2016 р. на кафедрі теоретичної та прикладної економіки відбувся 

міжкафедральний науковий семінар, де розглядалося дисертаційне дослідження 

здобувача Львівського кооперативного коледжу економіки і права Голубки 

Михайла Михайловича на тему «Економічні знання в системі господарського 

розвитку західноукраїнських земель (ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ ст.)». 

Рецензентами роботи виступили д.е.н., доцент кафедри теоретичної та 

прикладної економіки Вербова О.С., к.е.н., доцент кафедри теоретичної та 

прикладної економіки Шевчик Б.М., к.е.н. доцент кафедри менеджменту 

Свидрук І.І. 

 


