Затверджую
Проректор _
Розклад
занять студентів п'ятого курсу освітнього ступеня «бакалавр» економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
у 2019-2020 н.р. (заочна форма навчання, зимова сесія)
V курс
день

пара

понеділок
21.10.2019

5
5.05-16.25
6
6.40-18.00
7
8.10-19.30
8
9.40-21.00

ЕКО-5ІЗ
ЕКФ-5ІЗ
Банківська система
Логістика
лекція
лекція
доц.Андрущак Є.М. / ' /Л^>
доц.Плиса З.П. Т" Л£$
Банківська система
Логістика
лекція
лекція
_
доц.Андрущак Є.М._ / " /Ж"
доц.Плиса З.П.
/^/і£'^
Інформаційні системи і технології у
Облік і оподаткування у зарубіжних країнах
фінансах
лекція
лекція
-7- /1/Г
доц.Дутчак І.Б.
доц.Штанько В.М. ' " '/"9
Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в галузі)
лекція
доц.Мельник Б.К.
~/~ Л%С

ЕКМ-5ІЗ

Порівняльний менеджмент
лекція
проф.Юринець З.В. 7и£Р&
Порівняльний менеджмент
лекція
проф.Юринець З.В.

4
3.30-14.50

вівторок
22.10.2019

5
5.05-16.25
6
16.40-18.00
7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

Фінансовий ринок
лекція
проф.Підхомний О.М.
/'/Л.5
Фінансовий ринок
лекція
проф.Підхомний О.М. /"/Лс)
Бюджетування діяльності суб^єктів
господарювання
лекція
^_
доц.Бодаковський В.Ю. / /<Л£
Бюджетування діяльності суб'єктів
господарювання
лекція
доц.Бодаковський В.Ю. / /ЖУ

Аналіз господарської діяльності
лекція
доц.Вейкрута Л.С. /~ ~ЛРІ>
Аналіз господарської діяльності
лекція
доц.Вейкрута Л.С.
Державний фінансовий контроль
лекція
проф.Швець В.Є. _

Контролінг
лекція
доц.Кохан М.О. 7~~*&3£
Контролінг
лекція
доц.Кохан М.О. Т' І&6
Порівняльний менеджмент
лекція
проф.Юринець З.В.

ТА**

Порівняльний менеджмент
лекція
проф.Юринець 3 ^

4
3.30-14.50
5
5.05-16.25

Казначейська справа
лекція
доц.Приймак 1.1.

Аналіз господарської діяльності
лекція
доц.Вейкрута Л.С.

середа
23.10.2019

Т-/Л5
о
6.40-18.00

8.10-19.30

8
19.40-21.00

Т-#>£

Аналіз господарської діяльності
практична
доц.Вейкрута Л.С.

Казначейська справа
лекція
доц.Приймак І.І. ^

Облік і оподаткування у зарубіжних країнах
практична
доц.Дутчак І.Б. __
^

^

Облік і оподаткування у зарубіжних країнах
практична
доц.Дутчак І.Б. ^—

_

Контролінг
лекція
доц.Кохан М.О.

Т-лої

Банківська система
лекція
доц.Андрущак Є.М. ^__,
Банківська система
лекція
доц.Андрущак Є.М. ._- .

Контролінг
лекція
доц.Кохан М.О.

Т'ЖГ
Основи управлінського
консультування

лекція

Т^іЗ$£~

доц.Чопко Н.С.
Основи управлінського
консультування

лекція

7-£Р&

доц.Чопко Н.С.
4
13.30-14.50

іетвер
.10.2019

5
15.05-16.25

6
[6.40-18.00

Бюджетна система
лекція
проф. Коваленко В.М. / '<30&
Бюджетна система
лекція
проф. Коваленко В.М.

Т'Ж
18.10-19.30

8
19.40-21.00

Податковий облік і звітність
лекція
доц.Яструбецька Л.С.^,

Т'Ж

Податковий облік і звітність
лекція
доц.Яструбецька Л.С.^, .

Логістика
лекція
доц.Плиса З.П.
Логістика
лекція
доц.Плиса З.П.

/ ЖС*<?

Управління інноваціями
лекція
проф.Юринець З.В. /~/еЗ
Управління інноваціями
лекція
проф.Юринець З.В.

7і /&

Т'Лоб
Управлінський аналіз і прогнозування
лекція
доц.Раделицький Ю.О.

Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства

Т-Я06

доц.Харко В.Ю.
Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства
лекція
.
доц.Харко В.Ю. /'А* У

Управлінський аналіз і прогнозування
лекція
доц.Раделицький Ю.О.

лекція

~/і

/2£~

день

пара
4
3.30-14.50

пятниця
25.10.2019

5
5.05-16.25

6
6.40-18.00

ЕКО-5ІЗ

Інформаційні системи і технології у
фінансах
лекція
Я/-/Є
доц.Штанько В.М.
' 'ЗС^С
Інформаційні системи і технології у
фінансах

доц.Штанько В.М.

8
19.40-21.00

Бюджетна система
лекція
проф. Коваленко В.М.
Бюджетна система
лекція
проф. Коваленко В.М.

пара

ЕКФ-5ІЗ

7
18.10-19.30

день

ЕКФ-5Ь

Е

>?/')/
~Т^С/^ С"

З/"?/1

субота
26.10.2019

1
8.30.-9.50
2
10.10-11.30

3
11.50-13.10

Бюджетна система
лекція
проф. Коваленко В.М.^^Бюджетна система
Лекція

^ /.

Аналіз господарської діяльності
практична
доц.Вейкрута Л.С.
Облік і оподаткування підприємств за
видами діяльності
л е к ц і я

Т-ОиС

ЕКМ-5ІЗ

-т- Ул^с

доц.Вейкрута Л.С.
/^ІЛ£ *С
Логістика
практична
доц.Плиса З.П.
'-Лс-'С'
Державний фінансовий контроль
лекція
проф.Швець В.Є.
^/)уС^

ЕКО-5ІЗ
Аналіз господарської діяльності
ІСПИТ
доц.Вейкрута Л.С.
^
-$?<3
Облік і оподаткування підприємств за видами
діяльності
лекція
доц.Вейкрута Л.С. <г= ~' _ £уу з
Облік і оподаткування підприємств за видами
діяльності
лекція

Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства
лекція
/у^у^"
доц.Харко В.Ю. /~*/>л-У

Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства
лекція
доц.Харко В.Ю.
Т-//&
Управління інноваціями
лекція
проф.Юринець З.В. У-'/Л'-У
Управління інноваціями
лекція
проф.Юринець З.В. ^_
—

ЕКМ-5ІЗ

Економічний аналіз і обгрунтування
господарських рішень
лекція
^ ^
проф.Кундицький О.О. ^-ІХ^С"/
Економічний аналіз і обгрунтування
господарських рішень

проф. Коваленко В.М.
4
13.30-14.50
5
15.05-16.25

день

пара

доц.Вейкрута Л.С.

Фінансовий ринок
лекція
_, . и
проф.Підхомний О.М. ї$'іС '
Фінансовий ринок
лекція
проф.Підхомний О.М. / и - / £ у

ЕКФ-5ІЗ

неділя
27.10.2019

1
8.30.-9.50
2
10.10-11.30

Бюджетна система
практична
проф. Коваленко В . М . ^ у/?//

3
11.50-13.10

Бюджетна система
практична
проф. Коваленко В.М.

4
13.30-14.50
5
15.05-16.25

-£Р- /РУ

Фінансовий ринок
лекція
^
проф.Підхомний О.М. А '
Фінансовий ринок
лекція

.
"и7

Проф.ПІДХОМНИЙ О.М. /V ' / ^ /

день

пара
4
3.30-14.50

ЕКФ-5ІЗ
Іпотечний ринок

ЗАЛІК

Т*%ЗР.*Ї

доц.Гнатківський Б.М.

Управлінський аналіз і прогнозування
лекція
доц.Раделицький Ю.О. Я)' ££)-?>
Облік і оподаткування у зарубіжних країнах
практична
доц.Дутчак І.Б.
^'Л£^
ЕКО-5ІЗ
Облік і оподаткування у зарубіжних країнах
ІСПИТ
доц.Дутчак І.Б. ?0 - $Р^>
Облік і оподаткування підприємств за
видами діяльності
лекція
доц.Вейкрута Л.С. •> ~у($~>
Облік і оподаткування підприємств за
видами діяльності
лекція
доц.Вейкрута Л.С. А)'Л£^^>
Управлінський аналіз і прогнозування
лекція
доц.Раделицький Ю.О. ґ*',%$3>
Державний фінансовий контроль
лекція
_

проф.Швець В.Є.

ЕКО-5ІЗ

практична ^ - Л&У
проф.Кундицький О.О.
Економічна діагностика
доц.Кривешко О.В.
Економічна діагностика
лекція
^-У&У
доц.Кривешко О.В.
ЕКМ-5ІЗ

Економічний аналіз і обгрунтування
господарських рішень

іспит

ф-М)*/

проф.Кундицький О.О.
Економічна діагностика

лекція $ -^О У
доц.Кривешко О.В.
Економічна діагностика
лекція 00-^^2? У
доц.Кривешко О.В.

/)"Я0$

ЕКМ-5ІЗ

понеділок
28.10.2019

5
5.05-16.25
6
6.40-18.00
7
8.10-19.30
8
9.40-21.00

Фінансовий ринок
практична
*7~<ІУ/?О
проф.Підхомний О.М.
Податковий облік і звітність
Професійна етика аудитора
лекція
практична
-р. ідг
доц.Яструбецька Л.С. «'•'*'
доц.Бандура Д.Л. / ' /^У'У
Податковий облік і звітність
Професійна етика аудитора
лекція
практична
-г ІП*}*
доц.Бандура Д.Л. /~/ЛіУ
доц.Яструбецька Л.С.
Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в галузі)
ЛеКЦІЯ

Порівняльний менеджмент
лекція
'7~~і££15"
проф.Юринець З.В.
Порівняльний менеджмент

лекція

проф.Юринець З.В.

Т'Л^^

уу

доц.Мельник Б.К.

/ " '*ї<5

4
3.30-14.50
Державний фінансовий контроль
лекція
^
проф.Швець В.Є. / ' МО
Державний фінансовий контроль
лекція

вівторок
29.10.2019

5
5.05-16.25
6
6.40-18.00

проф.Швець В.Є.

7

Т" - /Я£~

Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в галузі)
лєкція

8.10-19.30

19.40-21.00

5
15.05-16.25

'Р /Ж
ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
к.е.н.Демків Х.С. Т- /Л.2
Бюджетування діяльності суб^єктів
господарювання
лекція
доц.Бодаковський В.Ю.

т-лоб.

6
16.40-18.00

<г УУЛ

доц.Мельник Б.К.
/ " /2*О
Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в галузі)
лекція
доц.Мельник Б.К.
„_

4
13.30-14.50
середа
30.10.2019

Порівняльний менеджмент
лекція у~~ )%£*&
проф.Юринець З.В.
Порівняльний менеджмент
лекція "/'--£&£
проф.Юринець З.В.

Бюджетування діяльності суб'єктів
господарювання
'7>/і£>&

Облік і звітність в оподаткуванні
лекція
доц.Шевчук В.Р.

Облік і звітність в оподаткуванні
лекція

доц.Шевчук В.Р.

7~- /*16

Державне регулювання економіки
лекція
доц.Замроз М.В. / с/^Ь>

7
8.10-19.30
8
9.40-21.00

лекція
доц.Бодаковський В.Ю.
Митна справа
лекція
—
доц.Микуляк О.В. / ~ ЛО&
Митна справа
лекція
доц.Микуляк О.В. --, -

Державний фінансовий контроль
практична
проф.Швець В.Є, / ' /Ло
Облік і оподаткування підприємств за
видами діяльності
ЛЄКЦІЯ

доц.Вейкрута Л.С.

четвер
31.10.2019

4
3.30-14.50

Податковий облік і звітність
ЗАЛІК
доц.Яструбецька Л.С.

8
[9.40-21.00

7-е**

Державне регулювання економіки
ІСПИТ
доц.Замроз М.В.

т-е/ц

Т-Р/Л,
Облік і звітність в державному секторі
економіки
лекція
доц.Юрченко О.Б.

Інформаційні
системи і
технології у
5
фінансах Х. У
15.05-16.25
лабораторна
доц.Штанько В.М.
Інформаційні
системи і
технології у
6
16.40-18.00
фінансах 7^//
лабораторна
доц.Штанько В.М.
7
18.10-19.30

/Т " /7^Г
/АО

Державне регулювання економіки
практична
доц.Замроз М.В.
/'^по
Контролінг
лекція
доц.Кохан М.О.

Облік і звітність в державному секторі
економіки
лекція
доц.Юрченко О.Б.

Інформаційні системи і
технології у фінансах
іК"
лабораторна
доц.Штанько В.М.
Інформаційні системи і
технології у фінансах
7/Г
лабораторна
доц.Штанько В.М.

Т-ґ,

тч.

Державний фінансовий контроль
лекція
проф.Швець В.Є.

Т- ЯРй

Державний фінансовий контроль
лекція
проф.Швець В.Є;^,

Стратегічне управління
лекція
доц.Чопко Н.С
Стратегічне управління
практична
доц.Чопко Н.С.
^ ^

день

пара

ЕКФ-5ІЗ

ЕКО-5ІЗ

Т

3.30-14.50

п'ятниця
01.11.2019

5.05-16.25

6.40-18.00

8.10-19.30
8
9.40-21.00

день

пара
1
8.30.-9.50

субота
02.11.2019

2
10.10-11.30
3
11.50-13.10

4
13.30-14.50
5
15.05-16.25

ЕКМ-5ІЗ
Стратегічне управління
ІСПИТ

Банківська система
лекція
доц.Андрущак Є.М.
Банківська система
лекція
доц.Андрущак Є.М.
Митна справа
лекція
доц.Микуляк О.В.
Митна справа
лекція
доц.Микуляк О.В.

,_^
/
^
/
^
/ " <пС6

ЕКП-5ІЗ
Банківська система
практична
доц.Андрущак Є.М. $ '
Банківська система
ІСПИТ
доц.Андрущак Є.М.
Казначейська справа
практична
доц.Приймак 1.1. -

*^^

.

.

Казначейська справа
практична
доц.Приймак 1.1. /V- К "

доц.Чопко Н.С.

Професійна етика аудитора
лекція
^ ,
доц.Бандура Д.Л. / "
Професійна етика аудитора
практична
доц.Бандура Д.Л.
/"/АЗ
Облік і звітність в оподаткуванні
практична
___ .
доц.Шевчук В.Р. /'/*><&
Міжнародні стандарти обліку і аудиту
лекція
доц.Шевчук В.Р. /
Мо

Порівняльний менеджмент
лекція
проф.Юринець З.В.
Економічна діагностика
лекція
доц.Кривешко О.В.
Економічна діагностика
лекція
доц.Кривешко О.В.

ЕКФ-5ІЗ

ЕКМ-5ІЗ

Облік і звітність в оподаткуванні
ІСПИТ
доц.Шевчук В.Р.
$'~/і$і
Облік і оподаткування підприємств за
видами діяльності
лекція
_
доц.Вейкрута Л.С. г*' АО'3
Облік і оподаткування підприємств за
видами діяльності
практична
ґТ) ^
доц.Вейкрута Л.С.
е^'ЛРЗ
Міжнародні стандарти обліку і аудиту
практична
_
доц.Шевчук В.Р. ^/ ' Д^)?>

Порівняльний менеджмент
практична
^ ^ .
у/О У
проф.Юринець З . В .л)^ */<//
Порівняльний менеджмент
практична
проф.Юринець З.В.л.
Економічна діагностика
лекція
доц.Кривешко О.В. л ^, - (,
Економічна діагностика
лекція
^
доц.Кривешко О.В. іп>'^£

^
'

день

пара
1
8.30.-9.50

неділя
03.11.2019

2
10.10-11.30

11.50-13.10
4
13.30-14.50

ЕКФ-5ІЗ

ЕКО-5ІЗ

Захист курсової роботи
доц.Андрущак Є.М.

Митна справа
лекція
доц.МикулякО.В.
Митна справа
лекція
ДОЦ.МикуЛЯК О.В.

_^

_

.^.

/V " П' '

5
15.05-16.25

день

пара
4
3.30-14.50

понеділок
04.11.2019

5
5.05-16.25

6
6.40-18.00

7
8.10-19.30
8
19.40-21.00

ЕКФ-5ІЗ
Фінансовий ринок
ІСПИТ
_
проф. Підхомний О.М. / ІУС *"
Банківські операції
лекція
доц.Андрущак Є.М. ^
__
Банківські операції
лекція
доц.Андрущак Є.М.

_

Охорона праці (основи охорони праці,
охорона праці в галузі)
практична
доц.Мельник Б.К.
/~*у£у
Охорона праці (основи охорони праці,
охорона праці в галузі)
,,

практична

7~<ЗРї>

Облік і оподаткування підприємств за
видами діяльності
практична
_. „ ,
доц.Вейкрута Л.С. ЇЛГ ™-• -*
Облік і оподаткування підприємств за
видами діяльності
практична
^ ^ -,
доц.Вейкрута Л.С.
А~<ХіЬ
Міжнародні стандарти обліку і аудиту
практична
_
доц.Шевчук В.Р. *И/ ~ Же /)
Міжнародні стандарти обліку і аудиту
практична
доц.Шевчук В.Р. >У * &ССО

ЕКО-5ІЗ
Візуалізація даних
ЗАЛІК
—/у ц
доц.Марець О.Р. / ' (-•' '
Професійна етика аудитора
практична
доц.Бандура Д.Л. ^ ,

ЕКМ-5ІЗ
Основи управлінського
консультування
лекція
О\ .О^)^
доц.Чопко Н.С.
Основи управлінського
консультування

лекція

Р^-'Л$/

доц.Чопко Н.С.
Контролінг
лекція
&\> ~Л£/у
доц.Кохан М.О.
Контролінг
лекція
/Л- ' '*-<~у 7
доц.Кохан М.О.

ЕКМ-5ІЗ

Організація і планування діяльності
підприємства
лекція
/ "і$Р^
доц.Оробчук М.Г.
Організація і планування діяльності
підприємства

практична
"/"'^РО
доц.Оробчук М.Г.
Основи управлінського
консультування
лекція
<<з 2ґ)/Г
і Л
доц.Чопко Н.С. '

вівторок
05.11.2019

3.30-14.50

5.05-16.25

6
6.40-18.00

доц.Мельник Б.К.
Казначейська справа
ЗАЛІК
^
доц.Приймак 1.1. '

,,г/*»<-'

Міжнародні стандарти обліку і аудиту
ІСПИТ
доц.Шевчук В.Р. ^
^_

Бюджетування діяльності суб" єктів
господарювання
лекція
доц.Бодаковський В.Ю.

Облік і звітність в державному секторі
економіки
лекція
доц.Юрченко О.Б.
-

Бюджетування діяльності суб'єктів
господарювання
лекція
доц.Бодаковський В.Ю.-, .

Облік і звітність в державному секторі
економіки
лекція
доц.Юрченко О.Б.
,,„,-

Організація і планування діяльності
підприємства
ЗАЛІК
т
доц.Оробчук М.Г. / ^ь^'*
Контролінг
лекція
доц.Кохан М.О.

середа
06.11.2019

7
8.10-19.30
8
9.40-21.00
4
3.30-14.50
5
15.05-16.25

Банківські операції
лекція
доц.Андруак Є.М.

6
16.40-18.00

Банківські операції
лекція
доц.Андрущак Є.М.

Збалансована система показників в
управлінському аналізі
лекція
доц.Шевчук В.Р. 7*- ї&?&
Збалансована система показників в
управлінському аналізі
лекція

доц.Шевчук В.Р.

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

Бюджетування діяльності суб" єктів
господарювання
практична
^
доц.Бодаковський В.Ю.
/~/І4У
Бюджетування діяльності суб" єктів
господарювання
практична
_<г> * _ ~доц.Бодаковський В.Ю. '
"ЖО

Контролінг
практична
доц.Кохан М.О.
Контролінг
практична
доц.Кохан М.О.

Т-Л^б

Облік і оподаткування в банках
практична
проф.Лобозинська С.М.

Основи управлінського
консультування
лекція
^,

доц.Чопко Н.С.

/'&£

Основи управлінського
консультування
лекція
^^
доц.Чопко Н.С.
/ОР6

Облік і оподаткування в банках
ІСПИТ
проф.Лобозинська С.М.. ,

4
3.30-14.50

четвер
07.11.2019

5
5.05-16.25

6
6.40-18.00

7
8.10-19.30

8
19.40-21.00

день

пара
4
3.30-14.50

п'ятниця
08.11.2019

5
5.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

Інформаційні
системи і технології
у фінансах <-р у
лабораторна
доц.Штанько В.М.
Інформаційні
системи і технології
у фінансах ^_
лабораторна '~р*> 06
доц.Штанько В.М.
Інформаційні системи
і технології у фінансах
?£
лабораторна
доц.Штанько В.М.
Інформаційні системи
і технології у фінансах
>^
лабораторна
доц.Штанько В.М.

т-л

Збалансована система показників в
управлінському аналізі
лекція
доц.Шевчук В.Р.
_ .

/- /Ло

Збалансована система показників в
управлінському аналізі
лекція
доц.Шевчук В.Р. ^
у~ гУправлінський аналіз і прогнозування
практична
доц.Раделицький Ю.СЦ .^

/ - /Лд

Ділові комунікації
(перша іноземна мова)
Доц.Котловський А.М^
ст.в.Тимчишин Л.С./ ^куС V
Порівняльний менеджмент
практична
проф.Юринець З.В.

Основи управлінського
консультування
лекція
доц.Чопко Н.С. ^_
Основи управлінського
консультування
лекція
,
.
доц.Чопко Н.С.
/'гЗРб

ЕКФ-5ІЗ

ЕКО-5ІЗ

ЕКМ-5ІЗ

Банківські операції
лекція
доц.Андрущак Є.М.

7~/Л£

Облік і звітність в державному секторі
економіки
практична
__^
доц.Юрченко О.Б. /' »уР6
Збалансована система показників в
управлінському аналізі
практична
доц.Шевчук В.Р. ^г7 „ ,

Охорона праці (основи охорони праці,
охорона праці в галузі)
практична
доц.МельникБ.К. /'ІРСІ••&
Охорона праці (основи охорони праці,
охорона праці в галузі)
практична
доц.Мельник Б.К.^-,

^^

Охорона праці (основи охорони праці,
охорона праці в галузі)
.
практична
/ "<&' ^

Банківські операції
лекція
доц.Андрущак Є.М.

Митна справа
практична

доц.Микуляк О.В.

/ - /ЛЯ

Економічна діагностика
лекція
*Т„<7/)/
доц.Кривешко О.В. /'*&£'

8
19.40-21.00

день

пара
1
8.30.-9.50

субота
09.11.2019

2
10.10-11.30
3
11.50-13.10
4
13.30-14.50
5
15.05-16.25

Митна справа
практична
доц.Микуляк О.В.

доц.Мельник Б.К.
Охорона праці (основи охорони праці,
охорона праці в галузі)
практична
_____
доц.Мельник Б.К. / ' іЖуо

Економічна діагностика
практична
доц.Кривешко О.В. -у-

ЕКП-5ІЗ

ЕКФ-5ІЗ

ЕКМ-5ІЗ

Банківські операції
практична
доц.Андрущак Є.М. *тС"/£ /
Банківські операції
практична
.
доц.Андрущак Є.М.
/^"і^7
Митна справа
практична
_ ._
доц.Микуляк О.В.
/У' /СУ
Бюджетування діяльності суб'єктів
господарювання
практична
доц.Бодаковський В.Ю. /т^ //у.

Букви, які використовуються при позначенні аудиторій:
А. - заняття відбуваються в аудиторіях у приміщенні головного корпусу (вул. Університетська, 1).
Д. - заняття відбуваються в аудиторіях у приміщенні економічного факультету (просп. Свободи, 18).
В. - заняття відбуваються в аудиторіях кафедри іноземних мов у приміщенні географічного факультету
(вул. Дорошенка, 41).
Т. - заняття відбуваються в аудиторіях у приміщенні Університету за адресою (вул. Тарнавського, 107).
/•
' Декан економічного факультету

Контролінг
практична
/г\
доц.Кохан М.О.
^"*Ш?
Економічна діагностика
практична
доц.Кривешко О.В*П'-';Х-£/7
Економічна діагностика
практична
доц.Кривешко О.В. <п;~?ІС<>у
•

Р. В. Михайлишин

