
У рамках святкування Дня Інституту економіки 

та фінансів 12 березня 2013 року відбувся науково-

практичний семінар на тему „Фінансово-економічні 

напрями розвитку України в умовах інтеграційних 

трансформацій”, організований студентським науковим 

товариством Інституту. 

Із вступним словом виступила директор Інституту 

економіки та фінансів доц. 

Герасименко Т.О. Вона висловила 

думку про те, що головним завданням 

таких заходів є розвиток наукової 

діяльності серед студентів і 

наголосила на тому, що наукове 

товариство продовжує розвивати 

традиції щорічного проведення 

подібних заходів із нагоди 

святкування Дня Інституту економіки 

та фінансів. Директор Інституту 

побажала усім учасникам плідної 

праці й обміну знаннями та ідеями 

У роботі засідання взяли участь 

студенти напрямів підготовки / 

спеціальностей „Облік і аудит”, „Фінанси і кредит”, „Економіка підприємства”, 

„Банківська справа” та викладачі Інституту економіки та фінансів – к.е.н, доц. Бойко 

Р.В., к.е.н, доц. Юсипович О.І., к.е.н, доц. Лупак Р.Л., к.е.н. доц. Ільчук О.О., к.е.н., 

доц. Чабанюк О. М., к.е.н., доц. Руцишин Н.М., к.е.н., доц. Костак З.Р., які активно 

обговорювали програмні питання науково-практичного семінару. 



 

Роботу науково-практичного семінару скеровувала голова студентського 

наукового товариства Інституту економіки та фінансів – Нижник Н.Р.  

На семінарі були заслухані доповіді студентів: 

- напряму підготовки/спеціальності ”Облік і аудит”: 

1. Смальчук Людмили – „Класифікація доходів та її місце в побудові 

бухгалтерського обліку” (науковий керівник к.е.н., доц. Чабанюк О.М.); 

2. Козел Тетяни – „Облік основних засобів: проблеми та шляхи 

вдосконалення” (науковий керівник к.е.н., доц. Чабанюк О.М.); 

3. Чесак Сніжани – „Платоспроможність: економічна суть та основні 

показники” (науковий керівник к.е.н., доц. Герасименко Т.О.); 

4. Сенейко Наталії – „Особливості аудиту фінансових інвестицій” (науковий 

керівник ас. Мишолівський Б.І.); 

5. Далекорій Мирослави – „Гудвіл: визнання і класифікація” (науковий 

керівник ас. Мишолівський Б.І.). 



 

 

 



- напряму підготовки/спеціальності „Фінанси і кредит”: 

1. Тимури Марії – „Теоретичні аспекти управління власним капіталом” 

(науковий керівник к.е.н., проф. Біла О.Г.); 

2. Федчук Ірини – „Особливості функціонування фінансово-промислових груп 

України” (науковий керівник к.е.н., доц. Мицак О.В.); 

3. Вознякевич Галини – „Проблеми функціонування ринку цінних паперів в 

Україні” (науковий керівник к.е.н., ст. викл. Андрейків Т.Я.); 

4. Трумка Ярослава – „Фінансові ресурси багатих людей” (науковий керівник 

к.е.н., доц. Чуй І.Р.) ; 

5. Матвєєвої Маріанни – „Аналіз фінансування бюджету та державного боргу 

України на 2013-2014 роки” (науковий керівник к.е.н., доц. Мединська Т.В.). 

 

 



 



  - напряму підготовки „Економіка підприємства”: 

1. Дороша Василя – „Необхідність інноваційного розвитку кооперативних 

підприємств ресторанного господарства” (науковий керівник к.е.н., проф. Міценко 

Н.Г.); 

2. Корнілова Святослава – „Міжнародно-економічна інтеграція та необхідність 

включення економіки України в систему світового господарства” (науковий 

керівник к.е.н., доц. Дуляба Н.І.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  спеціальності „Банківська справа”: 

1. Баран Христини – „Сек’юритизація банківських активів як метод управ-

ління кредитним портфелем банку” (науковий керівник к.е.н., доц. Руцишин Н.М.); 

2. Качабульської Тетяни –„Методичні підходи до визначення конкурентної по-

зиції та фінансової стійкості банку” (науковий керівник к.е.н., проф. Копилюк О.І.); 

3. Давид Уляни – „Особливості нагляду за діяльністю банків на основі 

міжнародного досвіду оцінювання та управління ризиками” (науковий керівник 

к.е.н., доц. Кирпатенко В.М.); 

4. Заяць Марти – „Підвищення якості кредитного портфеля контексті ефек-

тивного управління активами банків” (науковий керівник к.е.н., доц. Музичка О.М.). 

 

 

 

 

 



 

 



На завершення учасники одержали сертифікати про участь у науково-

практичному семінарі. 

 

 

 

 

Дякуємо викладачам і студентам за участь у  

науково-практичному семінарі ! 


