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1. НАВЧАЛЬНА  РОБОТА. 

 

У 2019-2020 н.р. кафедра методично забезпечувала читання 

дисциплін:   

А) для  бакалаврату: 1) економічної теорії; 2) макроекономіки; 4) 

мікроекономіки; 8) сучасні економічні теорії; 5) регіональна економіка; 6) 

державне регулювання економіки; 7) національна економіка; 8) стратегія 

підприємства;  

Б) для магістратури: 9) глобальна економіка;  

В) для аспірантури: 10) державне регулювання економіки: сучасні 

проблеми; 11) методи мікро- і макро- аналізу; 12) методологія наукових 

досліджень; 13) національна економіка; 14) державне регулювання 

економіки.  

З вказаних дисциплін вдосконалені і перезатверджені робочі 

програми та укладені силабуси.  

Вдосконалені і перезатверджені комплексні методики проведення 

семінарських або практичних  занять з усіх дисциплін кафедри і 

продовжувалась робота над вдосконаленням комплексної методики 

вивчення курсів дисциплін які читаються по кафедрі. 

Колектив кафедри протягом року проводив значну роботу по 

вдосконаленню навчально-методичної роботи і покращенню показників 

успішності вивчення студентами дисциплін  кафедри. Самостійна робота 

студентів і її методичне забезпечення здійснювалось через проведення 

поточних і передекзаменаційних консультацій. Викладачами кафедри в 

продовж  року проводились консультації як в аудиторіях, так із 

використанням  інтернет-ресурсів: ресурсів відповідних ДК дисциплін,  

SKYPE, Viber, Zoom-конференцій. 

З метою підвищення якості проведених лекцій, практичних і 

семінарських  занять, а також підвищення рівня відповідальності 

викладачів на кафедрі регулярно проводились контрольні перевірки занять 



з боку завідувача, а також здійснювався взаємоконтроль викладачів через 

взаємовідвідування лекцій і семінарів. Протягом року завідувач кафедри 

відвідав 5 занять, загальна кількість взаємовідвідувань викладачів 12 

занять. Результати відвідування і взаємовідвідування  в основному 

позитивні і відображені в кафедральному журналі контролю.  

З метою методичного і методологічного вдосконалення проведення 

занять на кафедрі згідно річного плану проводились відкриті лекції і 

семінарські заняття. Всього було проведено на протязі  року 4 лекційних 

відкритих занять і 2 семінарських заняття, заслуховувались і 

затверджувались на засіданні кафедри. На кафедрі впродовж року 

регулярно проводилась робота по вдосконаленню методичної роботи. 

Проблеми вдосконалення методичної роботи обговорювались на 

засіданнях кафедри. Продовжував роботу методичний семінар кафедри 

(Теми проведених семінарів: 1.Принципи побудови структури і основні 

проблеми курсу Загальна економічна теорія. 2.Принципи побудови 

структури і основні проблеми курсу “Макроекономічна теорія”. 3. 

Мікроекономічна теорія. 4. Принципи побудови і основні проблеми курсу і 

предметні методичні комісії з основних дисциплін кафедри (керівники: 

доц. Шевчик Б.М., проф. Ковтун О.І., доц. Перепьолкіна О.О.). Згідно 

плану регулярно проводились теоретичні семінари кафедри: 1.Економічна 

система: принципи функціонування та регулювання  (керівник проф. 

Ковтун О. І.) 2. Макроекономічні системи: поняття, типи, структура 

(керівник доц. Перепьолкіна О. О). 3. Мікроекономічні системи: поняття, 

типи. Структура, принципи функціонування і історичні еволюції (керівник 

доц. Шевчик Б.М.). 

Кафедрою 2-й рік успішно продовжується робота із забезпечення 

організації виконання студентами економічних спеціальностей 1-го курсу 

курсових робіт з макроекономіки, що вкрай важливо для подальшого  

навчання студентів з реалізацією творчого підходу до реалізації отриманих 

знань та подачі цих результатів в конструктивній формі курсових проектів  



 

2. НАУКОВА РОБОТА 

На кафедрі у 2019-2020 н.р. працювало 6 викладачів, з них: 

професорів, к.е.н. – 1; доц., к.е.н. – 3; ст. викладачів – 2, у тому числі 1 

к.е.н. Якісна характеристика та загальна чисельність професорсько-

викладацького складу кафедри подана у табл. 1. 

Таблиця 1 

Чисельність та якісна характеристика професорсько-викладацького складу 

кафедри теоретичної та прикладної економіки  станом на червень 2020р. 
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Підвищення кваліфікації викладачів кафедри здійснювалось через 

самостійні ініціативні розробки актуальних економічних проблем 

ринкового реформування української національної економіки . Викладачі 

кафедри брали участь в роботі міжнародних, міжвузівських і вузівських 

конференціях, в розробці навчальних підручників, комплексних методик, 

програм, основних курсів кафедри, участь в роботі кафедрального 

теоретичного  і методологічного семінарів.  

У 2019-2020 н. р. колектив кафедри працював над однією науково-

дослідною темою: № 0118U000032 «Трансформація економічного розвитку за 

умов глобалізації».  

В роботі над кафедральною темою взяли участь всі викладачі кафедри. За 

результатами роботи опубліковано 6 статей, 1 монографія та захищена 1 

докторська робота (Б. М. Шевчиком).  



В продовж звітного періоду  кафедрою проводились засідання круглого 

столу «Українська національна ідея: економічні та соціально-культурні виміри» 

(модератор доц. Шевчик Б. М.), а також  науковий семінар «Стратегічний 

аналіз економічних систем» в рамках проблематики наукової школи кафедри  

та  кафедральної НДР (модератор  проф.  Ковтун О. І.) . 

 Доц. Перепьолкіна О. О.  та доц. Щевчик Б. М.  05.03.2020 приймали 

усть (виступали з доповідями) в роботі НТ ім. Шевченка за результатами яких 

опубліковані  статті в збірнику НТШ, який індексується в МНБ Індекс 

Копернікус. 

Під керівництвом викладачів кафедри проводилась значна студентська 

науково-дослідна робота. В продовж навчального року працювало 8 

студентських груп в складі наукового студентського гуртка «Сучасні 

економічні теорії». Студентами опубліковано 28 тез за результатами участі в 

науково-практичних конференціях. 

Доц. Перепьолкіною О. О. 11.03.2020  було організовано і проведено 

засідання круглого столу НТ «Молодих вчених ЛТЕУ». 

В цілому викладачі кафедри підготовили  і видали  29 публікацій, у 

тому числі: статей – 5 статей у всеукраїнських журналах; тез – 23, 

монографій – 1. 

Таблиця 1(А) 

Монографії опубліковані викладачами кафедри теоретичної та 

прикладної економіки за 2019-20  рік 

№ 

з/п 

Назва 

монографії 

Видавницт

во, 

рік 

видання, 

кількість 

сторінок 

Одно-

осібна

, 

(Так 

або 

Ні) 

Якщо Так,  

вказати 

автора, П.І.Б. 

 

У 

співавт

ор-стві 

(Так 

або Ні) 

Якщо Так , 

вказати всіх 

авторів, 

П.І.Б. 

 

1 

Вплив соціокультурної сфери 

національної економіки на 

економічний розвиток: 

теоретико-методологічні 

основи 

Львів, 

Видавницт

во ЛТЕУ, 

2019. – 371 

с. 

Так  

Шевчик 

Богдан 

Михайлович 

ні - 

 

 

 

 

 



Таблиця 1(Б) 

Статті опубліковані викладачами теоретичної та прикладної 

економіки за 2019-20 н. рік 

№ 

з/п 

Автор 

або 

автори, 

П.І.Б. 

 

Назва статті 

Назва 

видання, 

номер 

видання, 

сторінки 

Видання 

включене 

до 

наукометр

ичної бази 

(баз)  

(Так або 

Ні) 

Якщо 

Так, то 

вказати 

назву 

бази 

(баз) 

Фахо

ве 

(Так 

або 

Ні)  

Вітчизня

не/ 

Зарубіжн

е 

(вказати) 

1 

Ковтун 

О. І., 

Куцик 

П. О. 

Інноваційна складова  

стратегічного набору 

підприємства  

Фінансово-

кредитна 

діяльність: 

проблеми 

теорії та 

практики.  

Том 2, №29 

(2019). – С. 

159-168 

Так 
 Web of 

Science  
 Так 

Вітчизня

не 

2 

Перепь

олкіна 

О.О. 

Грошово-кредитна 

політика НБУ в 

контексті реалізації 

стратегії інфляційного 

таргетування 

Формування 

ринкової 

економіки в 

Україні: зб. 

наук. праць. 

Львів: ЛНУ 

імені Івана 

Франка. – 

2019. – Вип. 

42. – С. 144-

153. 

Ні – 
Фахо

ве 

Вітчизня

не 

3 

Шевчик 

Б. М., 

Свінцов 

О. М., 

Кушик 

Н. А.  

Метафізика 

нооекономіки 

Вісник 

ЛТЕУ, вип. 

58, стор. 

107-114. 

Так 

Index-

Copernic

us 

Так  
Вітчизня

не  

4 
Шевчик 

Б.М 

До питання про суть 

економічної оцінки в 

умовах нооекономіки 

ідеаційної культури 

Праці НТШ. 

Економічни

й збірник  Т. 

2.-2019. 

Так 

Index-

Copernic

us 

Ні 
Вітчизня

не 

5 

Перепь

олкіна 

О.О. 

Проблеми монетарного 

регулювання в 

економіці України 

Праці НТШ. 

Економічни

й збірник. 

Т.2  -2019. 

С.190-199 

Так 

Index-

Copernic

us 

Ні 
Вітчизня

не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1(В) 

Участь викладачів кафедри теоретичної та прикладної економіки  у 

конференціях за 2019-20 н.  рік 
№ 

з/п 

Учасник 

конферен

ції, П.І.Б. 

 

Назва 

конференції 

Місце і 

дата 

проведенн

я 

Статус 

конференції 

(зарубіжна, 

міжнародна в 

Україні, 

всеукраїнська

, вузівська) 

(обрати) 

Допов

ідь 

(Так 

або 

Ні) 

Тези, 

матер

іа-ли 

(Так 

або 

Ні) 

Якщо Так, то 

вказати назву 

тез, матеріалів 

1 Ковтун 

О. І. 

Сучасні напрями 

розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх 

правового 

забезпечення 

 

Львів, 

ЛТЕУ, 18-

19 червня 

2020 р 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

в Україні  

ні так Роль стратегії та 

бенчмаркінга в 

управлінні 

конкурентоспром

ожністю 

підприємницької 

організації 

2 Ковтун 

О. І. 

Фінансово-

економічний 

розвиток 

України в 

умовах 

трансформаційн

их перетворень 

Львів 

ЛТЕУ, 28 

квітня 

2020 р. 

ІІ 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

в Україні 

ні так Оцінка ризиків  

як елемент 

стратегічного 

патерну  

в управлінні 

сучасним 

підприємством 

  3 Ковтун 

О. І. 

Інновації, 

тренди та 

перспективи 

індустрії 

гостинності 

Львів, 

ЛТЕУ, 12 

грудня 

2019 р. 

І Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

в Україні 

ні так Кластерний 

підхід до 

організації 

туристичного 

бізнесу в Україні 

4 Шевчик 

Б.М. 

С. 

Пододлинський, 

В. Вернадський, 

М. Руденко – 

подвижники 

природничих 

засад 

економічного 

мислення і 

господарювання 

16 квітня 

2020 р., м 

Київ, 

КНЕУ 

імені 

Вадима 

Гетьмана 

Всеукраїнськ

а  

Так  Так  Фізична 

економія як 

глобальний 

проект 

нооекономіки 

ідеаційної 

культури 

5 Шевчик 

Б.М., 

Свінцов 

О.М.  

Фінансово-

економічний 

розвиток 

України в 

умовах 

трансформаційн

их перетворень 

28 квітня 

2020 м. 

Львів, 

ЛТЕУ 

Міжнародна 

в Україні 

Так  Так  Соціокультурні 

чинники рівневої 

синергії 

економічних 

систем 

 

6 Шевчик 

Б.М. 

Сучасні 

проблеми 

розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх 

правового 

забезпечення 

18-19 

червня 

2020, 

Львів, 

ЛТЕУ 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

в Україні 

Так  Так Культурні змісти 

економічних 

систем 

7 Перепьол

кіна О.О. 

Перспективні 

напрямки 

розвитку 

економіки, 

обліку, фінансів 

23 серпня 

2019, 

м. Полтава 

Міжнародна 

в Україні 

Ні Так Процентна 

політика НБУ в 

контексті 

забезпечення 

режиму 



та права: теорія і 

практика 

інфляційного 

таргетування 

8 Перепьол

кіна О.О., 

Зав’ялова 

О.Р. 

Інновації, 

тренди та 

перспективи 

індустрії 

гостинності 

12 грудня 

2019,. 

м. Львів, 

ЛТЕУ 

Міжнародна 

в Україні 

Ні Так Потенціал 

розвитку 

туристичної 

галузі в 

економіці 

України 

9 Перепьол

кіна О.О. 

Фінансово-

економічний 

розвиток 

України в 

умовах 

трансформаційн

их перетворень 

28 квітня 

2020 р. 

м. Львів 

Міжнародна 

в Україні 

Ні Так Банківська 

безпека та 

відновлення 

довіри до 

банківської 

системи України 

10 Перепьол

кіна О.О. 

Сучасні напрями 

розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх 

правового 

забезпечення 

18-19 

червня 

2020 р. 

Львів 

Міжнародна 

в Україні 

Ні Так Ефективність 

монетарного 

трансмісійного 

механізму в 

Україні 

11 Кабаці Б. 

І. 

Сучасний стан 

та пріоритети 

модернізації 

фінансово-

економічної 

системи України 

Львів, 

ЛТЕУ 21 

Листопада 

2020р, 

Всеукраїнськ

а науково-

практична 

конференція 

Ні Так Розвиток 

підприємницької 

діяльності як 

драйвер 

економічного 

зростання 

в Україні 

12 Кабаці Б. 

І., 

Тягунова 

Н.М. 

Сучасні напрями 

розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх 

правового 

забезпечення 

 

Львів, 

ЛТЕУ, 18-

19 червня 

2020 р 

Міжнародна 

науково-

практична 

конференція 

Ні Так Детермінанти 

економічного 

зростання 

підприємницької 

діяльності 

Закарпатської 

області 

13 

Зав'ялова 

О. Р.,  

Перепьол

кіна О. О. 

Фінансово--

економічний 

розвиток 

україни в 

умовах 

трансформаційн

их перетворень 

Львів, 28 

квітня 

2020 року 

Міжнародна Ні Так 

Банківська 

безпека та 

відновлення 

довіри до 

банківської 

системи в 

Україні 

14 

Зав'ялова 

О. Р. 

Сучасні напрями 

розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх 

правового 

забезпечення 

Львів,  

ЛТЕУ, 18-

19 червня  

2020 року 

Міжнародна Ні так 

Деякі аспекти 

практичного 

застосування 

концепції 

цінової 

еластичності 

попиту 

15 Кузьма 

Х. В. 

Розвиток 

системи обліку, 

аналізу та 

аудиту в 

Україні: теорія, 

методологія, 

організація 

м. Київ, 

26 березня 

2020 р. 

Всеукраїнськ

а 

Ні Так Економічна 

діагностика 

підприємства: 

сутність та 

завдання 

16 Сороківськ

ий В., 

Кузьма Х., 

Івасяк В. 

Молода 

спортивна наука 

України 

м. Львів, 

ЛДІФК, 

28-29 

травня  

Міжнародна 

в Україні 

Ні Так Статистичний 

підхід до 

оцінювання 

величини 



 2020 р. фінансових 

ресурсів 

страхових 

компаній 

17 Кузьма 

Х. В. 

Розвиток 

інтегрованої 

звітності 

підприємств 

м. 

Житомир,  

04-05 

жовтня  

2019 р. 

Міжнародна 

в Україні 

Ні Так Методика обліку 

комісійних 

операцій 

підприємства: 

напрями 

удосконалення 

18 Кузьма 

Х. В. 

Обліково-

аналітичне 

забезпечення 

системи 

менеджменту 

підприємства  

м. Львів, 

24-26 

жовтня 

2019 р. 

Міжнародна 

в Україні 

Ні Так Діагностика 

комісійних 

операцій 

підприємства у 

системі 

контролю 

19 Сороківськи

й  В. М., 

Папка О. С., 

Кузьма Х. 

В. 

“Сучасні 

напрями 

розвитку 

економіки, 

підприємництва, 

технологій та їх 

правового 

забезпечення” 

м. Львів, 

18-19 

червня  

2020 р. 

Міжнародна 

в Україні 

Ні Так Статистичні 

методи 

прогнозування 

показників 

діяльності 

страхових 

компаній 

 

 

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Викладачами кафедри теоретичної та прикладної економіки 

впродовж звітного періоду було виконано такі види методичних робіт:  

1. Підготовка робочих програм дисциплін кафедри для студентів 

різних ОПП. 

2. Оновлення НМКД з усіх дисциплін кафедри. 

3. Оновлення матеріалів дистанційних курсів з усіх дисциплін 

кафедри. 

4. Розробка силабусів  з усіх дисциплін кафедри для студентів різних 

ОПП. 

5. Випуск навчального посібника з макроекономіки 

(Макроекономічна теорія : навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина 

і к.е.н., доц. О. О. Перепьолкіної. – 4-те вид. перероб. і допов. – Львів : «Новий 

Світ – 2000», 2019. – 456 с.). 

6. Випуск навчального посібника з мікроекономіки (Мікроекономічна 

теорія : навч. посібник / За ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина,  О. Р. Зав’ялової, 



к.е.н., доц. О. О. Перепьолкіної. – 3-тє вид. перероб. і допов. – Львів : «Новий 

Світ – 2000», 2020. – 396 с.).  

7. Випуск  і підготовка методичних вказівок: 

7.1. Перепьолкіна О.О., Томашик Л.С., Зав’ялова О.Р. Макроекономіка. 

Методичні вказівки та завдання для практичних занять, самостійної роботи, 

поточного та підсумкового контролю знань для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня усіх галузей знань денної та заочної форм 

навчання. – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. – 120 с. 

7.2. Ковтун О. І. Методичні вказівки, завдання для практичних занять, 

самостійної роботи, завданнями для поточного і підсумкового контролю знань 

для аспірантів  (докторів філософії) спец. 051 «Економіка»  із навчальної 

дисципліни «ДРЕ: сучасні проблеми». – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2020. – 54 с. 

7.3. Ковтун О. І. Методичні вказівки, завдання для практичних занять, 

самостійної роботи, завданнями для поточного і підсумкового контролю знань 

для студентів  бакалаврату спец. 051 «Економіка»; 071 «Облік і 

оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 

«Менеджмент»; 075 «Маркетинг» із навчальної дисципліни «Державне 

регулювання економіки». – Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019. - 52 с. 

7.4. Ковтун О. І. Методичні вказівки, завдання для практичних занять, 

самостійної роботи, завданнями для поточного і підсумкового контролю знань 

для магістрів спец. 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 

«Маркетинг»; «МЕВ»; «ГРС» із навчальної дисципліни «Глобальна економіка». 

– Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019 . - 122 с. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Для набору  студентів в 2019-20 н.р. проф. Ковтуном О. І. (гарант-

розробник) та доц. Перепьолкіною О. О. було розроблено та запроваджено 

до застосування ОПП «Бізнес-економіка» для спец. 051 «Економіка». 

Викладачі кафедри  впродовж звітного періоду систематично 



проводили у різних формах із застосуванням різних способів НЛП 

профорієнтаційну роботу серед  потенційних абітурієнтів та їх батьків.  

 

5. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ. 

   1. Підготовити до видання новий випуск збірника наукових праць 

студентів, аспірантів і викладачів  “Перехідні економічні системи”.  

   2. Активізувати діяльність наукової школи «Методологічні проблеми 

метрологічного аналізу економічних систем». 

   3. Продовжити підбір статей і підготовку до видання наступного тому 

багатотомної колективної монографії “Економічні системи” . 

   4. Активізувати діяльність науково-дослідної лабораторії економічної 

оцінки при кафедрі. 

   5. Продовжити  роботу над кафедральною НДР.  

   6. Продовжувати залучати студентів до виконання науково-дослідних 

тем “Перехідні економічні системи” і «Сучасні економічні теорії». 

    7. Підготувати новий випуск збірника праць «Національна економічна 

ідея як імператив успішного с/е розвитку України». 

    8. Провести засідання наукового семінару «Економічні системи : 

соціально-культурний виміри» (за результатами наукових докторських 

студій Б. Шевчика). 

    9. Перспективний  план видання навчально-методичної літератури 

кафедри «Теоретичної та прикладної економіки» у видавництві 

Львівського торговельно-економічного університету на 2020 /21 рік. 

№

 

з/

п 

Автор, 

колектив 

авторів 

(прізвище, 

ініціали) 

Назва видання 

О
б

с
я

г
 в

 д
р

. 

а
р

к
. 

 

К
в

а
р

т
а

л
 

п
о

д
а

н
н

я
 д

о
 

д
р

у
к

у
 

Назва 

дисципліни 

Шифр і назва 

спеціальності 

(ОПП), освітній 

рівень, 

для яких видається 

Видаєть

ся 

(вперше

, 

переви-

дання) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання до практичних 

лабораторних занять 

здобувачів вищої освіти 

2 II 
Мікроеконо

міка 

122 "Комп'ютерні 

науки" перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

2

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки  

завдання до поточного та 

підсумкового контролю 

2 III 
Мікроеконо

міка 

122 "Комп'ютерні 

науки" перший 

(бакалаврський) 

Вперше 

 



знань рівень вищої освіти  

3

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання для самостійної 

роботи 

2 IV 
Мікроеконо

міка 

122 "Комп'ютерні 

науки" перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

4

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання до практичних 

лабораторних занять 

здобувачів вищої освіти 

2 II 
Мікроеконо

міка 

056 "Міжнародні 

економічні 

відносини"  перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

5

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки  

завдання до поточного та 

підсумкового контролю 

знань 

2 III 
Мікроеконо

міка 

056 "Міжнародні 

економічні 

відносини" перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

6

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання для самостійної 

роботи 

2 IV 
Мікроеконо

міка 

056 "Міжнародні 

економічні 

відносини" перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

7

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання до практичних 

лабораторних занять 

здобувачів вищої освіти 

2 II 
Мікроеконо

міка 

071 "Облік і 

оподаткування" 

 перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

8

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки  

завдання до поточного та 

підсумкового контролю 

знань 

2 III 
Мікроеконо

міка 

071 "Облік і 

оподаткування" 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

9

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання для самостійної 

роботи 

2 IV 
Мікроеконо

міка 

071 "Облік і 

оподаткування" 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

1

0

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання до практичних 

лабораторних занять 

здобувачів вищої освіти 

2 II 
Мікроеконо

міка 

051 "Економіка" 

 перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

1

1

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки  

завдання до поточного та 

підсумкового контролю 

знань 

2 III 
Мікроеконо

міка 

051 "Економіка" 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

1

2

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання для самостійної 

роботи 

2 IV 
Мікроеконо

міка 

051 "Економіка" 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

1

3

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання до практичних 

лабораторних занять 

здобувачів вищої освіти 

2 II 
Мікроеконо

міка 

072 "Фінанси, 

банківська справа та 

страхування" 

 перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

1

4

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки  

завдання до поточного та 

підсумкового контролю 

знань 

2 III 
Мікроеконо

міка 

072 "Фінанси, 

банківська справа та 

страхування" 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 



1

5

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання для самостійної 

роботи 

2 IV 
Мікроеконо

міка 

072 "Фінанси, 

банківська справа та 

страхування" 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

1

6

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання до практичних 

лабораторних занять 

здобувачів вищої освіти 

2 II 
Мікроеконо

міка 

075 "Маркетинг" 

 перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

1

7

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки  

завдання до поточного та 

підсумкового контролю 

знань 

2 III 
Мікроеконо

міка 

075 "Маркетинг" 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

1

8

. 

Зав'ялова О.Р., 

Перепьолкіна 

О. О. 

Методичні вказівки та 

завдання для самостійної 

роботи 

2 IV 
Мікроеконо

міка 

075 "Маркетинг" 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти  

Вперше 

 

1

9

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для 

семінарських занять з 

дисципліни «Історія 

економіки та економічної 

думки» 

 

2 

III Історія 

економіки 

та 

економічної 

думки 

051 «Економіка»  

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

2

0

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки для 

самостійної роботи 

студентів з дисципліни 

«Історія економіки та 

економічної думки»  

 

2 

III Історія 

економіки 

та 

економічної 

думки 

051«Економіка» 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти) 

Вперше 

 

2

1

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для поточного і 

підсумкового контролю 

знань студентів з 

дисципліни «Історія 

економіки та економічної 

думки» 

 

2 

III Історія 

економіки 

та 

економічної 

думки 

051 «Економіка» 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

2

2

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для 

семінарських занять з 

дисципліни «Історія 

економіки та економічної 

думки» 

 

2 

III Історія 

економіки 

та 

економічної 

думки 

071 «Облік і 

оподаткування»  

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

2

3

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки для 

самостійної роботи 

студентів з дисципліни 

«Історія економіки та 

економічної думки»  

 

2 

III Історія 

економіки 

та 

економічної 

думки 

071 «Облік і 

оподаткування» 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

2

4

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для поточного і 

підсумкового контролю 

знань студентів з 

дисципліни «Історія 

економіки та економічної 

думки» 

 

2 

III Історія 

економіки 

та 

економічної 

думки 

071 «Облік і 

оподаткування»  

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

2

5

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для 

семінарських занять з 

дисципліни «Історія 

економіки та економічної 

думки» 

 

2 

III Історія 

економіки 

та 

економічної 

думки 

075 «Маркетинг» 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Вперше 

 



2

6

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки для 

самостійної роботи 

студентів з дисципліни 

«Історія економіки та 

економічної думки»  

 

2 

III Історія 

економіки 

та 

економічної 

думки 

075 «Маркетинг» 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

2

7

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для поточного і 

підсумкового контролю 

знань студентів з 

дисципліни «Історія 

економіки та економічної 

думки» 

 

2 

III Історія 

економіки 

та 

економічної 

думки 

075 «Маркетинг» 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

2

8

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для 

семінарських занять з 

дисципліни «Сучасні 

економічні теорії» для 

докторів філософії спец. 

051  «Економіка» 

 

2 

III Сучасні 

економічні 

теорії 

051 «Економіка» 

третій науковий  

(доктора  філософії)  

рівень вищої освіти 

 

Вперше 

 

2

9

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для самостійної 

роботи з дисципліни 

«Сучасні економічні 

теорії» для докторів 

філософії спец. 051  

«Економіка» 

 

2 

III Сучасні 

економічні 

теорії 

051 «Економіка» 

третій науковий  

(доктора  філософії)  

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

3

0

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для поточного і 

підсумкового контролю 

знань з дисципліни 

«Сучасні економічні 

теорії» для докторів 

філософії спец. 051  

«Економіка» 

 

2 

III Сучасні 

економічні 

теорії 

051 «Економіка» 

третій науковий  

(доктора  філософії)  

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

3

1

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для 

семінарських занять з 

дисципліни «Сучасні 

економічні теорії 

глобальних систем» для 

докторів філософії спец. 

051  «Економіка» 

 

2 

III Сучасні 

економічні 

теорії 

глобальних 

систем 

051 «Економіка» 

третій науковий  

(доктора  філософії)  

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

3

2

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для самостійної 

роботи з дисципліни 

«Сучасні економічні 

теорії глобальних 

систем» для докторів 

філософії спец. 051  

«Економіка» 

 

2 

III Сучасні 

економічні 

теорії 

глобальних 

систем 

051 «Економіка» 

третій науковий  

(доктора  філософії)  

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

3

3

. 

 

Шевчик Б. М.  

Методичні вказівки та 

завдання для поточного і 

підсумкового контролю 

знань з дисципліни 

«Сучасні економічні 

теорії глобальних 

систем» для докторів 

філософії спец. 051  

«Економіка» 

 

2 

III Сучасні 

економічні 

теорії 

глобальних 

систем 

051 «Економіка» 

третій науковий  

(доктора  філософії)  

рівень вищої освіти 

Вперше 

 

Завідувач кафедри теоретичної 

та прикладної економіки                                                 проф. Ковтун О. І.                                                


