
8 квітня 2015 року відбулось спільне засідання студентських наукових 
гуртків кафедр економіки підприємства, фінансів і кредиту та банківської 
справи у форматі круглого столу на тему: «Економічна стратегія та 
фінансові механізми розвитку суб’єктів господарювання в сучасних 
економічних умовах». 

Участь в круглому столі взяли найактивніші науковці спеціальностей 
«Економіки підприємства», «Банківської справи» та «Фінанси і кредит».  

Із вітальним словом виступила д.е.н., проф. кафедри економіки 
підприємства, голова правління громадської організації «Академічний 
простір» Іляш Ольга Ігорівна, яка привітала учасників і слухачів та розповіла 
про перспективи наукової роботи молодих вчених в галузі економіки та 
фінансів та побажала успішної роботи та вдалих результатів круглого столу.  

Співорганізаторами круглого столу були керівники студентських 
наукових гуртків: к.е.н., доц. Ільчук О.О., к.е.н., доц. Мединська Т.В. та 
к.е.н., ст.викл. Костак З.Р.  

Серед доповідачів, які представили на розгляд аудиторії свої доповіді, 
були:  

- Пелех Софія, 231гр., яка виступила із доповіддю на тему «Історія 
виникнення Євро та доллара» і розповіла про цікаві факти з передумов 
створення валют та особливостей їхнього дизайну;  

- Гудзоватий Остап, 231 гр., з доповіддю на тему «Історія виникнення 
гривні», у якій розповів про 2 версії походження гривні, а також описав різні 
форми та вили української гривні у різні періоди розвитку української 
державності. 

- Канюка Наталія, 631гр., запропонувала присутнім доповідь, у якій 
розкрила особливості управління основними засобами підприємства, які 
дозволять їх використовувати з більшою ефективністю та оптимальністю в 
сучасних умовах господарювання;  

- Радюк Ірина, 631 гр. наголосила на важливості соціальної 
відповідальності торговельних підприємств, зокрема здійснила грунтовний 
аналіз впливу зовнішніх чинників найбльших торговельних мереж 
Львівщини. 

З точки зору фінансових потоків та дослідження фіскальних чинників 
впливу на суб’єкти господарювання в сучасних умовах виступили студенти 
спеціальності «Фінанси і кредит» Прокопюк Олена, Лабовка Вікторія та 
Куцун Андрій (261 гр.). 

Також активну участь в обговоренні та дискусіях взяли студенти 3 та 4 
курсів спеціальностей Інституту економіки та фінансів, які взяли участь у 
круглому столі в ролі слухачів.  

 


