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Студентське наукове товариство (СНТ) Інституту економіки та 

фінансів об’єднує наукові гуртки “Облік і оподаткування”, “Фінанси, 

безпека, банківський та страховий бізнес” та “Економіка”.  

Голова СНТ є студентка освітнього ступеня “магістр” спеціальності 

“Економіка” – Кук Мирослава. Науковою роботою студентів курують 

досвідчені викладачі кафедр Інституту економіки та фінансів.  

Завдяки високій активності студентів та їх тісній співпраці з 

професорсько-викладацьким складом у 2017 році здобуті перемоги у: 

 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт: 

- з галузі знань “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”: диплом III 

ступеня – Якубич Е. В., (науковий керівник проф. Куцик П. О.) та диплом III 

ступеня – Медвідь А. В. (науковий керівник проф. Медвідь Л. Г.); 

- з напряму “Економіка та управління підприємствами”: диплом I 

ступеня – Ціцяла А. С. (науковий керівник доц. Городня Т. А.) та з напряму 

“Економіка та управління в сфері торгівлі” диплом II ступеня – Ціцяла Н. С. 

(науковий керівник доц. Куцик В.І.);  

- за спеціальністю “Гроші, фінанси і кредит”: диплом III ступеня – 

Лабор Ю. І. (науковий керівник проф. Васильців Т. Г.); 

 

Всеукраїнській студентській олімпіаді (II етап): 

- з дисципліни “Фінансовий менеджмент” диплом III ступеня – Гончарук 

Н. В (науковий керівник доц. Мицак О. В.); 

 

Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних 

закладів освіти:  

- зі спеціальності “Облік і оподаткування”: диплом II ступеня – Якубич 

Є. В. (науковий керівник проф. Куцик П. О.); 

- зі спеціальності “Економіка підприємства”: диплом II ступеня – 

Годованюк М. А. (науковий керівник доц. Куцик В. І.) 

 

Впродовж 2017 р. студентами всіх спеціальностей опубліковано 263 

наукові праці, з яких 247 тез доповідей (180 тез – за результатами проведення 

конференцій і семінарів в Інституті, а інші – за межами університету) (табл. 1). 



У 2017 році студенти Інституту взяли участь у наукових заходах, 

організаторами яких виступили СНТ спільно з науковими гуртками та 

випускові кафедри: 

- XII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених “Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, 

аналізу і контролю в умовах трансформації національної економіки”, 27-28 

квітня 2017 р (опубліковано 34 тези); 

- VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-

економічної системи України”, 23 листопада 2017 р. (опубліковано 53 тези); 

- ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції викладачів, 

аспірантів та студентів “Тенденції та перспективи розвитку фінансово-

кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз”, 18 травня 

2017 р. (опубліковано 47 тез); 

- Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції на тему “Проблеми та 

перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації”, 27 грудня 2017 р. 

(опубліковано 23 тези). 

Таблиця 1 

Результати роботи СНТ Інституту економіки та фінансів за 2017 рік 

Показники 

Студентські наукові гуртки 

Всього Облік і 
оподаткування 

Фінанси, безпека, 

банківський та 
страховий бізнес 

Економіка 

Публікації за 

результатами роботи 
наукових гуртків 

84 135 44 263 

у т.ч.     

1. Тези 83 130 34 247 

- в межах ЛТЕУ 65 88 27 180 

- за межами ЛТЕУ 18 42 7 67 

        - всеукраїнські 8 7 4 19 

        - міжнародні 10 35 3 48 

        - за кордоном - - - - 

2. Наукові праці у 

фахових періодичних 
виданнях 

1 5 10 16 

- з них у виданнях, що 

індексуються у 
наукометричних базах 

- 1 3 4 

  



 
Наукові керівники СНГ – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку 

Чабанюк Одарка Михайлівна; к.е.н., доцент кафедри аудиту, аналізу та 

оподаткування Мельник Тарас Миколайович. 

Голова СНГ – Кінаш Ірина, студентка освітнього ступеня магістра 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. 

Заступник голови СНГ – Кушнір Ольга, студентка освітнього ступеня 

бакалавра спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.  

 

1. Найголовніші досягнення 
 

24 березня 2017 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України “Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 

навчальному році” від 13 лютого 2016 р. №3913 у Київському національному 

торговельно-економічному університеті проведено ІІ етап Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит”. 

До другого етапу Конкурсу, який проводився у формі науково-практичної 

конференції, галузевою комісією було допущено 35 наукових робіт, автори 

яких представляли 24 ВНЗ України з таких міст: Дніпро, Запоріжжя, Ірпінь, 

Київ, Житомир, Львів, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, 

Чернівці. 

Від Львівського торговельно-економічного університету дипломами 

третього ступеня нагороджені Якубич Евеліна (науковий керівник: проф. 

Куцик П. О.) та Медвідь Ангеліна (науковий керівник: професор кафедри 

бухгалтерського обліку, проф. Медвідь Л. Г.) 



 
19 грудня 2017 року відповідно до листа Державної наукової установи 

“Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і науки України 

26.10.2017 № 21.1/10-2349 19 грудня 2017 року у Житомирському державному 

технологічному університеті відбувся II етап Всеукраїнського конкурсу 

дипломних робіт зі спеціальності “Облік і оподаткування”.  

На конкурс було надіслано 71 дипломну роботу. Дипломом II ступеня 

відзначена робота Якубич Є. В. на тему: “Облік аналіз і контроль в управлінні 

вартістю активів підприємства” (науковий керівник: проф. Куцик П. О.)  



27-28 квітня 2017 р. відбулась ХІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених “Стан та 

перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та 

контролю в умовах трансформації національної економіки”. 

Модераторами конференції стали кафедра бухгалтерського обліку та 

кафедра аудиту, аналізу та оподаткування. Організатори заходу – Львівський 

торговельно-економічний університет, Національна академія статистики, 

обліку та аудиту (м. Київ), Житомирський державний технологічний 

університет та Одеський національний економічний університет. Мета 

наукового форуму – залучення молодих вчених в тому числі й студентів до 

наукової роботи, стимулювання і підтримка наукових пошуків молоді у сфері 

обліку, аналізу, оподаткування та контролю. 

Загалом для участі в конференції подано 72 тези. Участь у роботі, крім 

представників університету, взяли молоді науковці з Національної академії 

статистики, обліку та аудиту (м. Київ), Одеського національного економічного 

університету, Житомирського державного технологічного університету, ВНЗ 

Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Вінницького 

навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного 

економічного університету, ВП Ніжинського агротехнічного інституту, ДВНЗ 

“Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 

Львівського інституту МАУП, Львівського інституту економіки і туризму, 

Львівського кооперативного коледжу економіки і права. 

Робота конференції проходила за такими напрямами: проблеми теорії і 

практики бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів; теорія, 

методика та організація економічного аналізу в умовах глобалізації; стан і 

напрями розвитку контролю в умовах інтеграції національної економіки; 

проблеми теорії та практики оподаткування; проблеми економіки на мікро- і 

макрорівнях в сучасних умовах. 



 

 

 



За підсумками роботи конференції відбулося нагородження студентів 

Грамотами за перемогу у номінаціях: 

 

 

за “Оригінальність теми та 

важливість результатів дослідження” 

– Батенчука Ю. М. (науковий керівник 

доц. Мельник Т. М. (ЛТЕУ)), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федяєву В. О. (науковий 

керівник доц. Москаленко А. 

М., (Ніжинський 

агротехнічний інститут)), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за “Практичну значущість 

результатів дослідження” – Будай 

О. І. (науковий керівник проф. Куцик 

П. О. (ЛТЕУ)), 

 

 

 

 

  



Тертишну Н. П. 

(науковий керівник проф. 

Верига Ю. А. (ВНЗ 

Укоопспілки “Полтавський 

Університет економіки та 

торгівлі”)), 

 

 

 

 

 

 

 

 

За “Креативність у 

дослідженні проблем 

бухгалтерського обліку, аналізу та 

контролю” – Софілканич Д. В. 

(науковий керівник доц. Чабанюк 

О. М. (ЛТЕУ)), 

 

 

 

 

 

 

Грицака А. (науковий 

керівник викл. Голубка М. М.  

(Львівський кооперативний 

коледж економіки і права), 

 

  



За активну участь у конференції студенти О. Кравець, Х. Козярська та Г. 

Кальніна відзначені Подяками. 

           

 
 

 

2. Участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах 
 

22 лютого 2017 р. кафедрою бухгалтерського обліку та кафедрою аудиту, 

аналізу та оподаткування університету проведено I етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади серед здобувачів вищої освіти за ступенями “бакалавр” 

та “магістр” спеціальності “Облік і аудит”. З вітальним словом до учасників 

олімпіади звернувся ректор Львівського торговельно-економічного 

університету, професор кафедри бухгалтерського обліку Куцик П. О. 

 



 
 

Олімпіаду провели: доцент кафедри бухгалтерського обліку Чабанюк О. 

М. та доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Мельник Т. М. 

 

 
 

12-14 квітня 2017 року на базі Університету імені Альфреда Нобеля (м. 

Дніпро), кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування проходив ІІ 

етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Облік і 

аудит” серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. У 

науковому конкурсі прийняли участь студенти із провідних вишів України. Від 

університету для участі в олімпіаді було делеговано студентів Будай Оксану та 

Кочурку Едуарда.  

За результатами написання конкурсних завдань Будай О. нагороджена 

дипломом “Переможець” у номінації “Знавець аналізу господарської 

діяльності”. 



 
 

 

Кочурка Е. нагороджений дипломом Переможець у номінації “Знавець 

аналізу господарської діяльності” (наукові керівники: професор П. О. Куцик та 

доцент Мельник Т. М.). 

 

 



13 грудня 2017 р. відповідно до наказу ректора “Про організацію проведення 

студентської олімпіади 2017/2018 навчального року” кафедрами бухгалтерського 

обліку й аудиту, аналізу та оподаткування університету проведено I етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади серед здобувачів вищої освіти за ступенями 

“бакалавр” та “магістр” спеціальності “Облік і аудит” та “Облік і оподаткування” 

 

 
 

 

Олімпіаду провели: доцент кафедри бухгалтерського обліку Чабанюк О. М. і 

доцент кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Мельник Т. М. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Участь у наукових конференціях 

 
25 травня 2017 р. у Львівському торговельно-економічному університеті 

відбулась XIV науково-практична конференція студентів вищих навчальних 

закладів Укоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності 

підприємства” у роботі якої взяла участь студентка спеціальності “Облік і 

оподаткування” Кальніна Г. О. з доповіддю “Організація управлінського обліку 

товарів в споживчій кооперації” (наук. кер. к.е.н., доц. Чабанюк О. М.) 

20 квітня 2017 року в Одеському національному економічному університеті 

відбулась ІІІ міжнародна студентська науково-практична Інтернет - конференція 

“Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в умовах 

глобалізації”, у роботі якої взяли участь студенти спеціальності “Облік і аудит”. 

23 листопада 2017 р. під керівництвом к.е.н. доц. Чабанюк О. М. студенти 

спеціальності “Облік і оподаткування” та напряму підготовки “Облік і аудит” взяли 

участь у VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів 

та молодих вчених “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-

економічної системи України”, що була організована кафедрою фінансів, кредиту та 

страхування ЛТЕУ.  

На конференції були заслухані доповіді: 

– Софілканич Даніели та Солонтай Лоретти (412 гр.) на тему “Роль та 

значення консолідованої фінансової звітності в системі управління підприємств” - 

науковий керівник доц. Чабанюк О. М.; 

– Лаврушко Ірини та Семенюк Галини (312 гр.) на тему “Особливості обліку 

розрахунків з підзвітними особами” – науковий керівник доц. Кузьмінська К. І. 

Доповідачі були нагороджені дипломами учасників конференції.  

 

 



4. Основні заходи 
 

Впродовж 2017 р. відбулося 5 засідань студентського наукового гуртка та 

один круглий стіл, на яких обговорювалися результати наукових досліджень 

студентів. Студенти також мали змогу ознайомитись з історією створення кафедри 

аудиту, аналізу та оподаткування та кафедри бухгалтерського обліку, основними 

напрямами наукових досліджень, тематикою наукових шкіл та науково-дослідними 

темами кафедр. З метою активізації студентських наукових досліджень та 

підвищення їх якості для членів гуртка, зокрема для студентів молодших курсів, 

проводились лекції щодо організації науково-дослідної роботи, основ наукових 

досліджень, засад та принципів роботи з науковою літературою, вимог щодо 

написання наукових статей та тез доповідей. 

10 квітня 2017 р. відбулося засідання студентського наукового гуртка СНГ 

“Облік і оподаткування”. Проведене засідання було присвячено обговоренню 

проблем бухгалтерського обліку та контролю у сферах діяльності. У засіданні 

гуртка також взяли участь викладачі кафедри бухгалтерського обліку: доц. Чабанюк 

О. М., ст. викл. Попітіч Т. В. ст. викл. Плеша В. І. та доц. кафедри аудиту, аналізу та 

оподаткування Мельник Т. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



На засіданні були заслухали наукові доповіді: 

 

 

 

“Розвиток готельної справи в 

Україні” студентки 312 групи 

Кушнір О. (наук. керівник 

к.е.н., доц. кафедри 

бухгалтерського обліку 

Чабанюк О.М.)  

 

 

 

 

 

“Правові аспекти професійної 

відповідальності аудиторів в 

Україні” студентки 311 групи 

Відути А (наук. керівник 

к.е.н., доц. кафедри аудиту, 

аналізу та оподаткування 

Мельник Т.М.): 

 

 

 

 

 

“ТОП 10 кращих готелів 

світу за версією відвідувачів” 

студентки 312 групи 

Софілканич Д. (наук. керівник 

к.е.н., доц. кафедри 

бухгалтерського обліку 

Чабанюк О.М.): 

 

 

 



“Роль бухгалтера-експерта 

під час розслідування 

правопорушень у фінансово-

кредитній сфері” студента 391 

групи Батенчука Ю. (наук. 

керівник к.е.н., доц. кафедри 

аудиту, аналізу та оподаткування 

Мельник Т.М.): 

 

 

В обговоренні доповідей взяли участь студенти Кінаш І., Кондрич С., 

Софілканич Д., Солонтай Л., Тимошенко Л., Батенчука Ю., Кушнір О. 

 

31 жовтня 2017 р. відбулось чергове засідання студентського наукового 

гуртка “Облік і оподаткування”.  

 
 

Учасники засідання заслухали наукові доповіді: 

 

 

 

“Оцінка вартості 

підприємства” студента 611 групи 

Дубова А. (наук. керівник к.е.н., доц. 

кафедри аудиту, аналізу та 

оподаткування Мельник Т. М.): 

  



- “Облік основних засобів на підприємстві” студента 411 групи Кужидло М. 

(наук. керівник к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку Чабанюк О.  М.); 

-“Особливості організації обліку дебіторської заборгованості” студентки 312 

групи Семенюк Г. (наук. керівник к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку 

Кузьмінська К. І.). 

- “Характеристика типів фінансової стійкості” студентки 611 групи Кінаш 

І. (наук. керівник к.е.н., доц. кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Мельник Т. 

М.). 

 
 

На засідання були запрошені представники студентського наукового гуртка 

спеціальності "Економіка та науковий керівник ст. викл. Хомицький А. І.  

У засіданні гуртка також взяли участь викладачі кафедри бухгалтерського 

обліку: доц. Чабанюк О. М., ст.викл. Попітіч Т. В., ст. викл. Плеша В. І., доц. 

Макарук Ф. Ф., доц. Кузьмінська К. І., доц. Канак Й. В., та доц. кафедри аудиту, 

аналізу та оподаткування Мельник Т. М. 

 

21 листопада 2017 р. відбувся круглий стіл наукових гуртків “Облік і 

оподаткування” та “Економіка”. Після вітальних слів к.е.н., доц. кафедри 

бухгалтерського обліку Чабанюк О. М. та к.е.н., доц. кафедри аудиту, аналізу та 

оподаткування Мельника Т. М., учасники круглого столу заслухали доповідь ст. 

викл. кафедри економіки Хомицького А. І. У доповіді були розглянуті питання 

методики та організації наукових досліджень студентів, визначення новизни 

досліджень; порядку оформлення таблиць, графіків, рисунків; структури презентації 

досліджень; проблем застосування статистичних вибірок та математичних методів; 

узагальнення висновків і формулювання пропозицій. Були наведені наочні приклади 

формування презентації.  

К.е.н., доц. кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Мельник Т. М. 

представив зразки формування звіту з консалтингу, наголосив на напрямах 

вирішення проблемних аспектів узагальнення наукових досліджень. 



На запрошення к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку Чабанюк О. М. у 

засіданні круглого столу взяла участь представниця Всеукраїнської професійної 

бухгалтерської газети “Все про бухгалтерський облік” Тетяна Бугайчук, яка 

розповіла про можливості, що відкриваються перед студентами при користуванні 

сайтом газети. Презентовано структуру сайту, структуру та рубрики газети.  

На засіданні була заслухана доповідь студентки 312 групи Лаврушко Ірини на 

тему “Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами” (наук. керівник: 

к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку Кузьмінська К. І.).  

В обговоренні доповідей взяли участь студенти Інституту економіки та 

фінансів: Кам'янка Олег, Лаврушко Ірина, Семенюк Галина, Яремчук Діана, 

Головчак Лілія, Горецький Арсен, Скалацька Софія, Герасимова Анастасія, Дмитрів 

Іванна, Гаврилюк Олександра, Голінка Руслана, Грищенко Остап, Кужидло Микола, 

Лещенко Тетяна, Рурка Андрій, Скоропада Юлія, Цанько Микола, Будай Оксана. 

У засіданні гуртка також взяли участь викладачі каф. бухгалтерського обліку: 

зав. кафедри, проф. Бачинський В. І., доц. Чабанюк О. М., ст. викл. Попітіч Т. В., ст. 

викл. Плеша В. І., доц. Макарук Ф. Ф., доц. Полянська О. А., проф. Медвідь Л. Г., 

доц. Канак Й. В.; доц. кафедри аудиту, аналізу та оподаткування ЛТЕУ Мельник Т. 

М.; ст. викл. кафедри економіки  Хомицький А. І. 

 

 
 

6 квітня 2017 року під керівництвом доцента кафедри бухгалтерського облік 

Чабанюк Одарки Михайлівни відбулась екскурсія студентів спеціальності “Облік і 

оподаткування” до відділення “Львівське” ПАТ “Альфа Банк”.  

Під час екскурсії студенти ознайомились з історією створення банку, 

організаційною побудовою Відділення “Львівське” ПАТ “Альфа Банк”, основними 

функціями структурних підрозділів банку та перспективами для працевлаштування 

https://www.facebook.com/kafedrabo/?fref=mentions
https://www.facebook.com/audit2958184/?fref=mentions


молодих спеціалістів. Екскурсію провів випускник Львівського торговельно-

економічного університету, директор відділення “Львівське” ПАТ “Альфа Банк” 

Скалка Володимир Ярославович. 

 
 

 

5. Студентські публікації 
 

 

У 2017 н. р. студентами СНГ “Облік і оподаткування” було опубліковано 

84 наукові праці: 

1. Кальніна Г. О. Облік та оподаткування товарів: стан та перспективи 

розвитку / Г. О. Кальніна, О. М. Чабанюк, О. А. Полянська // Економіка та 

суспільство. – 2017. – № 12. – Режим доступу до журналу : http: // 

economyandsociety.in.ua (фахове видання, Index Copernicus). 

2. Бібічев О. П. Напрями оптимізації податкового навантаження / О. П. 

Бібічев // Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державна 

фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та 

практиків” 14 грудня 2017 року. – Львів: ЛНУ, 2017. (наук. кер. к.е.н., доц. Чабанюк 

О. М.) 

3. Бобеляк О. В. Аналіз основних показників фінансової звітності 

підприємства / О. В. Бобеляк // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово -

економічної системи України: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (23 листопада 2017 р.). – К. : 

Алерта, 2017. – 294 с. – С. 254-257. (наук. кер. к.е.н., доц. Чік М. Ю.) 

4. Бобеляк О. В. Фінансова звітність у системі управління підприємством / О. 

В. Бобеляк // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, 

аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки : матеріали XII 

Всеукраїнської науково - практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих 



учених / [відповід. за вип. : доц. Герасименко Т. О.]. – Львів : Львівський 

торговельно-економічний університет, 2017. – 150 с. – С. 9-11. (наук. кер. д.е.н., 

проф. Корягін М. В.) 

5. Будай О. І. Окремі організаційні аспекти обліку операцій з переробки 

давальницької сировини / О. І. Будай // Стан та перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю в умовах 

трансформації національної економіки : матеріали XII Всеукраїнської науково - 

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених / [відповід. за 

вип. : доц. Герасименко Т. О.]. – Львів : Львівський торговельно-економічний 

університет, 2017. – 150 с. – С. 13-14. (наук. кер. проф. Куцик П. О.) 

6. Буйна Т. Організація первинного обліку основних засобів та шляхи 

удосконалення документального оформлення / Т. Буйна // Стан та перспективи 

розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю в умовах 

трансформації національної економіки : матеріали XII Всеукраїнської науково - 

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених / [відповід. за 

вип. : доц. Герасименко Т. О.]. – Львів : Львівський торговельно-економічний 

університет, 2017. – 150 с. – С. 14-16. (наук. кер. к.е.н., доц. Кузьмінська К. І.) 

7. Бецько К. Облік виробничих витрат на хлібопекарських підприємствах / К. 

Бецько // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи 

України: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених (23 листопада 2017 р.). – К. : Алерта, 2017. – 294 с. – 

С. 251-254. (наук. кер. к.е.н., проф. Медвідь Л. Г.) 

8. Гірна Н. Я. Інформаційне забезпечення аудиту розрахунків підприємства 

за податками і платежами / Н. Я. Гірна, С. І. Головацька // Стратегічні пріоритети 

розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.] 

– Львів : ЛТЕУ, 2017. – 360 с. – С. 246-247. (наук. кер. к.е.н., доц. Головацька С. І.) 

9. Головацька С. І., Фехтель Ю. С. Методичні аспекти аудиту розрахунків з 

покупцями, постачальниками та іншими контрагентами / С. І. Головацька, Ю. С. 

Фехтель // Збірник тез доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної 

Інтернет - конференції “Проблеми та перспективи розвитку обліку, оподаткування, 

аудиту та аналізу в системі інформаційного забезпечення управління суб’єктами 

господарювання” / Ред. кол. Сарапіна О.А. та ін. – Херсон: ПП Вишемирський В. С., 

2017. – 122 с. – С. 52-55. (співавтор. к.е.н., доц. Головацька С. І.) 

10. Голінка Р. Р. Економічна сутність собівартості продукції промислових 

підприємств / Р. Р. Голінка // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, 

оподаткування, аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки 

: матеріали XII Всеукраїнської науково- практичної конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених / [відповід. за вип. : доц. Герасименко Т. О.]. – Львів : 

Львівський торговельно-економічний університет, 2017. – 150 с. - С. 135-137. (наук. 

ст. викл. Попітіч Т. В.) 



11. Голінка Р. Р., Скоропада Ю. П Роль фінансової звітності в системі 

управління підприємством / Р. Р. Голінка, Ю. П. Скропада // Сучасний стан та 

пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали VІІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених (23 листопада 2017 р.). – К. : Алерта, 2017. – 294 с. – С. 257-258. (наук. кер. 

к.е.н., доц. Чабанюк О. М.) 

12. Грицик Н. М. Облік і аналіз витрат на виробництво та собівартості 

продукції / Н. М. Грицак // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, 

оподаткування, аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки 

: матеріали XII Всеукраїнської науково - практичної конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих учених / [відповід. за вип. : доц. Герасименко Т. О.]. – Львів : 

Львівський торговельно-економічний університет, 2017. – 150 с. – С. 24-26. (наук. 

кер. к.е.н., доц. Канак Й. В.) 

13. Грицик Н. М. Шляхи удосконалення обліку витрат на виробничому 

підприємстві / Н. М. Грицик // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-

економічної системи України: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (23 листопада 2017 р.). – К. : 

Алерта, 2017. – 294 с. – С. 258-262. (наук. кер. к.е.н., доц. Канак Й. В.) 

14. Іляш В. В. Розкриття інформації про розрахунки з постачальниками і 

підрядчика у фінансовій звітності підприємства / В. В. Іляш, С. І. Головацька // 

Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних 

засадах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. 

: проф. Семак Б. Б.] – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 360 с. – С. 247-248. (наук. кер. к.е.н., доц. 

Головацька С. І.) 

15. Ішеєва М. К. Фінансова звітність у системі управління підприємством та 

аналіз її основних показників / М. К. Ішеєва // Стан та перспективи розвитку 

бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю в умовах 

трансформації національної економіки : матеріали XII Всеукраїнської науково - 

практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених / [відповід. за 

вип. : доц. Герасименко Т. О.]. – Львів : Львівський торговельно-економічний 

університет, 2017. – 150 с. – С. 99-101. (наук. кер. к.е.н., доц. Канак Й. В.) 

16. Каличинська Л. Р. Облік і звітність за екологічним податком / Л. Р. 

Каличинська // Напрямки розвитку обліку, контролю та економічного аналізу в 

умовах глобалізації. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 

1. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 301 с. (наук. кер. к.е.н., доц. Полянська О. А.) 

17. Каличинська Л. Р. Проблемні аспекти екологічного обліку та звітності в 

Україні / Л. Р. Каличинська // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, 

оподаткування, аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки 
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Наукові керівники СНГ – к.е.н., доцент кафедри фінансів, кредиту та 

страхування Мединська Тетяна Володимирівна та к.е.н., доцент кафедри фінансово-

економічної безпеки та банківського бізнесу Костак Зоряна Романівна.  

Голова СНГ – Дяків Ірина, студентка освітнього ступеня “бакалавр” 

спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. 

Заступник голови СНГ – Ковбасюк Єва, студентка освітнього ступеня 

“бакалавр” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”. 

 
Упродовж 2017 року відбулися чергові засідання СНТ “Фінанси, безпека, 

банківський та страховий бізнес”, який об’єднує дві спеціальності “Фінанси, 

банківська справа та страхування” і “Менеджмент” (освітньо-професійна програма 

“Управління фінансово-економічною безпекою”). 

 

1. Найголовніші досягнення 
 

4-6 квітня 2017 року на базі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності “Гроші, фінанси і кредит” на якій 

взяли участь 48 студентів з 35 ВНЗ України. 

На підсумкову науково-практичну конференцію ІІ туру всеукраїнського 

конкурсу була запрошена студентка університету Лабор Юліяна (спеціальність 

“Фінанси, банківська справа та страхування”) з науковою роботою на тему 

“Формування системи фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах 

нестабільності та агресивності бізнес-середовища” (наук. кер. д.е.н., професор, 

завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування Т. Г. Васильців).  



 
 

 

 
 

 

За результатами представлення та обговорення наукової доповіді  Лабор 

Юліяна стала призером всеукраїнського конкурсу і була нагороджена дипломом ІІІ 

ступеня, а д.е.н., професор Васильців Т. Г. – грамотою за високий науково-

педагогічний професіоналізм у підготовці переможця. 

  



6-7 квітня 2017 року у Луцькому національному технічному університеті 

відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Фінансовий 

менеджмент”. Від університету в олімпіаді взяли участь студенти Галас Христина та 

Гончарук Надія. За результатами конкурсу Гончарук Надія посіла ІІІ місце та 

нагороджена Дипломом ІІІ ступеня. 

 

 
 

 
2. Участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах 

 

Кафедрою фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 23 лютого 

2017 р. проведено І етап олімпіади з дисциплін “Банківська справа” та 

“Інвестування”. В змаганні на кращі знання взяли участь16 студентів 4 курсу 

напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”. Журі олімпіади у складі д.е.н., 

проф. Копилюк О. І., к.е.н., доц. Рущишин Н. М., к.е.н., доц. Музички О. М. та к.е.н., 

доц. Костак З. Р. визначило переможців:  

З дисципліни “Банківська справа”: 

1 місце – Гриник Катерина; 

2 місце – Рац Ангеліна; 

3 місце – Дутчак Олена. 

З дисципліни “Інвестування”: 

1 місце – Ковтун Наталія, Прокоп'юк Олена; 

2 місце –Павлишин Анастасія; 

3 місце – Ваніш Галина. 



До участі у ІІ етапі Олімпіади з дисципліни “Банківська справа”, який відбувся 

12-14 квітня 2017 р. в Університеті державної фіскальної служби України (м. 

Ірпінь), журі рекомендувало скерувати студентів напряму підготовки “Фінанси і 

кредит” Гриник Катерину (461 гр.) і Рац Ангеліну (462 гр.).  

Студенти 4 курсу напряму підготовки “Фінанси і кредит” Прокоп'юк Олена 

(461 гр.) та Павлишин Анастасія (461 гр.) взяли участь у ІІ етапі Олімпіади з 

дисципліни “Інвестування”, який відбувся 13-14 квітня 2017 р. у Одеській державній 

академії будівництва та архітектури. 

 
 

 
 

 

20-24 лютого 2017 р. на кафедрі фінансів, кредиту та страхування відбувся відбірковий 

тур І-го етапу олімпіади студентів Львівського торговельно-економічного університету. 

Олімпіада проводилася серед студентів здобувачів вищої освіти за ступенем 

“бакалавр” та “магістр” напряму підготовки/спеціальності “Фінанси і кредит”/ 

“Фінанси, банківська справа та страхування”. 



Завдання І відбіркового туру олімпіади передбачали вирішення тестових та 

практичних завдань з дисциплін “Фінанси”, “Гроші і кредит”, “Бюджетна система”, 

“Податкова система”, “Державні фінанси”, “Фінансовий менеджмент”. 

 
 

4-7 квітня 2017 року на базі Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності “Фінанси і кредит” та другий етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни “Державні фінанси”. Університет 

представляли студенти Кащак Тарас та Салійчук Назар. За результатами 

конкурсу студентам вручено Грамоти та сертифікати учасника. 

 

 

 



  
 

5-7 квітня 2017 року на базі Придніпровської державної академії будівництва 

та архітектури відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни “Фінанси”. Університет на конкурсі представляв студент Цибульський 

Андрій. За результатами конкурсу студенту вручено сертифікат учасника. 

 

 
  



Студенти 4 курсу напряму підготовки “Фінанси і кредит” Прокоп'юк Олена 

(461 гр.) та Павлишин Анастасія (461 гр.) взяли участь у ІІ етапі олімпіади, який 

відбувся 13-14 квітня 2017 р. у Одеській державній академії будівництва та 

архітектури. Студентки отримали сертифікати учасників. 

 
 

 



 12-14 квітня 2017 р. в м. Ірпінь в Університеті державної фіскальної служби 

України відбувся ІІ етап олімпіади з дисципліни “Банківська справа”, в якому 

брали участь студенти 461 гр. і 462 гр. напряму підготовки “Фінанси і кредит” 

Гриник Катерина та Рац Ангеліна.  

За результатами ІІ етапу Гриник Катерина та Рац Ангеліна нагороджені 

грамотами і сертифікатами за активну участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади із 

дисципліни “Банківська справа”.  

  

 

 
 
 

 
 

 

Гриник Катерина та Рац Ангеліна із 
грамотами та сертифікатами за 

активну участь у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади  
 



15 грудня 2017 кафедрою фінансово-економічної безпеки та банківського 

бізнесу проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 

дисциплін і спеціальностей: “Банківська справа”, “Інвестування”, в якому 

прийняли участь студенти спеціальностей “Фінанси, банківська справа та 

страхування” (1 і 2 курсів скороченого терміну навчання), “Менеджмент” (освітньо-

професійної програми “Управління фінансово-економічною безпекою”) та напряму 

підготовки “Фінанси і кредит” (3 і 4 курсів). 

Членами журі: д.е.н., проф. Копилюк О. І., к.е.н., доц. Рущишин Н. М., к.е.н., 

доц. Музичкою О. М. та к.е.н., доц. Костак З. Р. визначено переможців І етапу 

олімпіади “Банківська справа” спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхування”: І місце – Цибульський А. І. (2 курс (стн), 462 група), Дяків І. І. (1 курс 

(стн), 362 група); ІІ місце: Чорний О. М. (2 курс (стн), 462 група); ІІІ місце: Микита 

А. М. (3 курс, 361 група). 

 

 
 

Переможцями І етапу олімпіади з дисципліни “Інвестування” стали:  

І місце – Павлишин А. І. та Прокопюк О. О. (магістри 1 року навчання); 

ІІ місце: Лещух І. М. (4 курс, 461 група);  

ІІІ місце – Мельнічук Я. М. (2 курс (стн), 462 група). 

До участі у ІІ етапі Олімпіади з дисципліни “Банківська справа”, який 

відбудеться у квітні 2018 р. в Університеті державної фіскальної служби України (м. 

Ірпінь), журі рекомендувало скерувати студентів спеціальності “Фінанси, банківська 

справа та страхування” Цибульського А. І. (462 група) і Дяків І. І. (362 група). 

 



Магістри спеціальності “Менеджмент” (освітньо-професійної програми 

“Управління фінансово-економічною безпекою”) Прокоп’юк Олена та Павлишин 

Анастасія рекомендовані до участі у ІІ етапі олімпіади з дисципліни “Інвестування”, 

який відбудеться у квітні 2018 року в Одеській державній академії будівництва та 

архітектури. 

У грудні 2017 року викладачами кафедри фінансів, кредиту та страхування, 

доцентами Чуй І. Р. та Мединською Т. В. проведено І етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з фінансових дисциплін, в якому взяли участь студенти-

бакалаври спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” та напряму 

підготовки “Фінанси і кредит”, а також студенти магістратури. 

Переможці І туру олімпіади представлятимуть університет у ІІ турі 

Всеукраїнської олімпіади, що відбудеться у Харківському національному 

економічному університеті імені Семена Кузнеця 17-20 квітня 2018 року. 

 

 
 

 



3. Участь у наукових конференціях 
 

Студенти-члени СНГ взяли участь у 20 всеукраїнських 

науково-практичних студентських конференціях, семінарах і 

круглих столах: 

 

1. Студент освітнього ступеня “магістр” спеціальності “Управління 

фінансово-економічною безпекою”  Садницький В. Л. (науковий керівник доц. 

Музичка О. М.) взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

“Актуальні питання права, економіки та управління”, яка відбулася у м. Київ, 10-11 

лютого 2017 р. 

2. Студенти освітнього ступеня “магістр” спеціальності “Управління 

фінансово-економічною безпекою”  (6 студентів) (наукові керівники-доценти: 

Рущишин Н. М., Музичка О. М., Бучко І. Є., Костак З. Р.) взяли участь у ІІІ науково-

практичній конференції студентів та молодих вчених “Інновації у сучасному світі”, 

яка відбулася у м. Краматорськ 17 лютого 2017р. 

3. Студенти спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” та 

напряму підготовки “Фінанси і кредит” – Цибульський А. І.  Бега Д. О. (наукові 

керівники, доценти: Мединська Т. В., Чуй І. Р.) взяли участь у VІІІ Міжнародній 

науково-теоретичній інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

“Творчий пошук молоді – курс на ефективність”, яка відбулася у Хмельницькому 

кооперативному торговельно-економічному інституті 21 березня 2017 р. 

 
 

4. Студенти ОР “бакалавр” спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхування” Микита А. М. та Скляр Т. І. (наукові керівники, доценти: Мединська 

Т. В., Чуй І. Р.) взяли участь у Міжвузівській науково-практичній конференції 

курсантів та студентів “Управлінські правові та економічні аспекти забезпечення 



безпеки життєдіяльності населення і територій”, яка відбулася у Львівському 

державному університеті безпеки життєдіяльності 27 квітня 2017 р. 

 
 

5. Студент напряму підготовки “Фінанси і кредит” – Лисак Т. взяв участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток соціально-економічних 

систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та 

оподаткування”, яка відбулася в м. Тернополі 11-12 травня, 2017 р. 

6. Студенти освітнього ступеня “магістр” спеціальностей “Менеджмент” 

(освітньо-професійна програма “Управління фінансово-економічною безпекою”), 

“Фінанси, банківська справа та страхування” та студенти 3 і 4 курсів напряму 

підготовки “Фінанси і кредит”, спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхування” – (49 студентів) (наукові керівники: проф. Копилюк О. І., доценти: 

Рущишин Н. М., Музичка О. М., Самура Ю. О., Бучко І. Є., Костак З. Р. , Мединська 

Т. В., Чуй І. Р., Андрейків Т. Я.) взяли участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів “Тенденції та 

перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних 

викликів і загроз”, яка відбулася 18 травня 2017 року у м. Львів. 

 
 

7. Студентка напряму підготовки “Фінанси і кредит” - Ковтун Н. О. взяла 

участь у конференції “Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах 

євроінтеграції”, яка відбулася у м. Львів 18-19 травня 2017 р. 



8. Студент освітнього ступеня “бакалавр” напряму підготовки “Фінанси, і 

кредит” – Михайляк Д. Б. (науковий керівник: доц. Мединська Т. В.) взяв участь у 

V Міжнародному науково-практичному семінарі “Страховий ринок: сучасні виклики в умовах 

глобалізації”, який відбувся на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана 

Франка 18-19 травня 2017 р. 

 

 

 
 

9. Студенти освітнього ступеня “магістр” спеціальності “Менеджмент” 

(освітньо-професійна програма “Управління фінансово-економічною безпекою”)  

Телесницький Н. А. (науковий керівник проф., д.е.н. Копилюк О. І.) та 

спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” – Папіж І. В. (науковий 

керівник проф., д.е.н. Черкасова С. В.) взяли участь у чотирнадцятій науково-

практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки 



“Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, яка 

відбулася у м. Київ, 25-31 травня 2017 р. 

 

 
 

10. Студентка освітнього ступеня “магістр” спеціальності “Менеджмент” 

(освітньо-професійна програма “Управління фінансово-економічною безпекою”)  

Кинаш Н. А. (науковий керівник доц. Рущишин Н. М.) взяла участь у VII 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Актуальні проблеми 

економіки: теорія і практика”, яка відбулася у м. Краматорськ, 3 червня 2017 р. 

11. Студенти освітніх ступенів “магістр” спеціальності “Фінанси, банківська 

справа та страхування” та “бакалавр” спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхування” та напряму підготовки “Фінанси і кредит” – (13 студентів) (наукові 

керівники: доц. Рущишин Н. М., доц. Костак З. Р.) взяли участь у XI міжнародній 

науково-практичній конференції студентів та молодих вчених “Нові шляхи у 

наукових дослідженнях”, яка відбулася у м. Краматорськ, 13 жовтня 2017р. 

12. Студент напряму підготовки “Фінанси і кредит” – Бега Д. О. (наук. кер.: 

к.е.н., доц. Чуй І. Р.) та студентка  освітнього ступеня “магістр” спеціальності 

”Фінанси, банківська справа та страхування” – Кашлюк Н. О. (наук. кер.: к.е.н., 

доц. Власюк Н. І.) взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

“Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних 

засадах”, яка відбулася у Львівському торговельно-економічному університеті 02-03 

листопада 2017 р. 



 
 

13. Студенти освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності “Фінанси, 

банківська справа та страхування” – Мельницька Я. А. та Мацюк І. І. (науковий 

керівник: доц. Мединська Т. В.) взяли участь у Круглому столі “Податкова та 

бюджетна політика України: концептуальні засади теорії та практики” яка 

відбулася у Львівському національному університеті ім. Івана Франка 21 листопада 

2017 р.  
 

14. Студенти освітніх ступенів “магістр” 

спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхування” та “бакалавр” спеціальності 

“Фінанси, банківська справа та страхування” та 

напряму підготовки “Фінанси і кредит” (45 

студентів) (наукові керівники випускових 

спеціальностей) взяли участь у VIIІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених 

“Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України”, яка 

відбулася у Львівському торговельно-

економічному університеті 23 листопада  2017 р. 



 
 

15. Студент освітнього ступеня магістра спеціальності “Менеджмент” 

(освітньо-професійна програма “Управління фінансово-економічною безпекою”)  

Козлович Д. (науковий керівник доц. Самура Ю. О.) взяв участь у ІІІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції “Формування стратегії соціально-економічного 

розвитку підприємницьких структур в Україні”, яка відбулася у м. Львів 23-25 

листопада 2017 р. 

16. Студенти освітнього ступеня магістра спеціальності “Менеджмент” 

(освітньо-професійна програма “Управління фінансово-економічною безпекою”) та 

спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”,  (3 студенти) (наукові 

керівники д.е.н., проф. Копилюк О. І., доц. Самура Ю. О. та доц. Юсипович О. І.) 

взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих 

учених, аспірантів та студентів “Трансформаційні процеси в економіці України: 

глобальні та регіональні аспекти”, яка відбулася у м. Львів 24 листопада 2017р. 

 



17. Студенти освітніх ступенів “бакалавр” та “магістр” спеціальності 

“Фінанси, банківська справа та страхування”,  (4 студенти) (наукові керівники 

доценти: Рущишин Н. М., Мединська Т. В.) взяли участь у VIIІ Всеукраїнській 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

“Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи”, яка 

відбулася у м. Львів, 28 листопада 2017 р. 

 

 
18. Студенти освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності “Фінанси, 

банківська справа та страхування” (2 студенти) (науковий керівник: доц. Рущишин 

Н. М.) взяли участь у XIІІ міжнародній науково-практичній конференції “Економіка 

та менеджмент у кризовий період”, яка відбулася у м. Краматорськ 01 грудня 

2017р. 

19. Студенти освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності “Фінанси, 

банківська справа та страхування” та напряму підготовки “Фінанси і кредит» (4 

студенти) (наукові керівники доц. Рущишин Н. М., доц. Костак З. Р.) взяли участь у 

XIІІ міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 

“Наукові дослідження у Східній Європі”, яка відбулася у м. Краматорськ 08 грудня 

2017р. 

20. Студент освітнього ступеня “магістр” спеціальності “Фінанси, банківська 

справа та страхування”,  Теодорович А. Ю. (науковий керівник: доц. Вірт М. Я.) 

взяв участь у I Всеукраїнській науково-практичній конференції “Державна 

фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та 

практиків” яка відбулася у Львівському національному університеті ім. Івана 

Франка 14 грудня 2017 р.  

  



4. Основні заходи 
 

22 березня 2017 р. керівниками студентського наукового гуртка “Фінанси, 

безпека, банківський і страховий бізнес” доц. Мединською Т. В. та доц. Костак З. Р. 

проведено засідання, на якому заслухали доповіді його учасників по таких тематичних 

напрямах як “Особливості функціонування фінансово-кредитної системи України в 

сучасних умовах” і “Формування фінансово-економічної безпеки на макро- і 

макрорівнях”. 

26 квітня 2017р. відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка, під 

час якого студенти-учасники гуртка мали змогу обговорити найактуальніші проблеми у 

бюджетно-податковій політиці та реформуванні фінансової системи України.  За 

результатами цього засідання студентка 4 курсу напряму підготовки “Фінанси і кредит” 

Ковтун Н. О. під керівництвом к.е.н., доцента кафедри фінансово-економічної безпеки 

та банківського бізнесу Музички О. М. підготувала та подала на конкурс у Навчально-

методичний центр “Укоопосвіта” наукову роботу на тему: “Сучасний інструментарій 

оцінювання безпеки страхового ринку”. 

18 травня 2017р. кафедрою фінансово-економічної безпеки та банківського 

бізнесу організовано і проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-

конференцію викладачів, аспірантів і студентів “Тенденції та перспективи розвитку 

фінансово-кредитної системи України в умовах викликів і загроз”, в якій взяли участь 

студенти-члени наукового гуртка “Фінанси, безпека, банківський і страховий бізнес” 

під керівництвом проф. Копилюк О. І., Рущишин Н. М., Самури Ю. О., Музички О. М., 

Бучко І. Є., Костак З. Р. 

13 червня 2017 р. керівниками студентського наукового гуртка доц. 

Мединською Т. В. та доц. Костак З. Р. проведено заключне засідання студентського 

наукового гуртка на якому, його керівники та голова СНГ– студентка 2 курсу (стн) 

напряму підготовки “Фінанси і кредит” – Дутчак Олена, підвели підсумки роботи 

гуртка за 2016-2017 н.р. 

27 вересня 2017 р. відбулося перше засідання Студентського наукового 

гуртка “Фінанси, безпека, банківський і страховий бізнес” у 2017-2018 навчальному 

році.  

Із вітальним словом виступила заступник завідувача кафедри фінансової 

безпеки та страхового бізнесу з наукової та виховної роботи доцент Рущишин Н. М. 

Керівники СНГ доцент кафедри фінансів, кредиту і страхування Мединська Т. В. та 

доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Костак З. Р. 

ознайомили студентів з планом наукового гуртка на 2017-2018 н.р. та довели їх до 

відома про основні науково-практичні заходи, які будуть проводитись в 

Університеті. 

Під час організаційного засідання було обрано голову студентського 

наукового гуртка – студентку 362 гр. спеціальності “Фінанси, банківська справа та 



страхування” –  Дяків Ірину, та її заступника – Ковбасюк Єву, студентку 162 гр. 

спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”. 

 

 

31 жовтня 2017 р. найактивніші члени СНГ відвідали відділення ПАТ “Креді 

Агріколь Банк” Західного макро-регіону, де ознайомилися зі специфікою його 

діяльності.  

У приміщенні банку студентів і викладачів привітно зустріла начальник 

відділу з продажів та обслуговуванню фізичних осіб Вінярська Мирослава, яка 

проінформувала студентів про те, що даний банк є універсальним, власником якого 

є одна з найбільших фінансових груп світу – Credit Agricole Group (Франція).  

 



Цікавою і пізнавальною виявилася розповідь заступника директора з 

корпоративного бізнесу Ткаченка Дмитра Вікторовича щодо специфіки 

обслуговування клієнтів корпоративного бізнесу. Начальник відділу з 

обслуговування юридичних осіб банку Андрусів Зоряна Василівна розповіла 

присутнім про здійснення ідентифікації та верифікації нових клієнтів, вивчення та 

уточнення інформації про них, аналізу їх платоспроможності при видачі кредитів.   

 

 

 

Завідувач каси відділення банку Оліярник Ольга Стефанівна розповіла 

студентам і наочно продемонструвала, як здійснюється перевірка купюр на 

оригінальність. Всі присутні мали змогу побачити як працює інфрачервоний 

детектор, що дозволяє перевіряти основні ознаки захисту банкнот і цінних паперів.   

Після проведеної екскурсії, викладачі і студенти подякували за цікаву 

розповідь керівнику і усім працівникам відділення банку та побажали їм 

фінансового процвітання на вітчизняному ринку банківських послуг. У свою чергу, 

керівник відділення висловила побажання щодо можливості проходження 

виробничої практики з подальшим працевлаштуванням в банку. 

 

23 листопада 2017 року кафедрою фінансів, кредиту та страхування проведено 

VІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та 

молодих вчених на тему “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-

економічної системи України”. 

Метою конференції було обговорення соціально-економічних наслідків і 

проблем фінансової системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації 

стратегії її реформування з урахуванням глобалізаційних, національних та 

регіональних особливостей розвитку. 

Конференція відбувалася у 9-ти секціях за такими тематичними напрямами: 



1. Економіка України в період фінансово-економічної нестабільності: 

пріоритети модернізації та подальшого поступу. 

2. Грошово-кредитна та валютна політика України: проблеми і перспективи 

удосконалення. 

3. Бюджетно-податкова політика та реформування фінансової системи. 

4. Напрями зміцнення боргової безпеки держави. 

5. Механізми стабілізації і розвитку банківської системи. 

6. Напрями і засоби покращення інвестиційної привабливості національного 

господарства. 

7. Актуальні проблеми страхового ринку в Україні. 

8. Мікрорівневі аспекти модернізації фінансово-економічного стану. 

9. Осучаснення інструментів обліку, аналізу та аудиту. 

Відкрив науковий форум вітальним словом ректор університету, професор 

П.О. Куцик. Під час виступу Петро Олексійович побажав учасникам семінару 

здоров’я та гарного настрою в процесі роботи, напрацювання дієвих рішень щодо 

реформування фінансової системи нашої держави в умовах модернізації.   

До вітального слова також долучилися: перший проректор, професор М. Ю. 

Барна, проректор з наукової роботи, професор Б. Б. Семак, директор Інституту 

економіки та фінансів, доцент Т. О. Герасименко, заступник директора 

Регіонального філіалу НІСД у м. Львові, професор кафедри фінансів, кредиту та 

страхування, професор Т. Г. Васильців та завідувач кафедри фінансів, кредиту та 

страхування, професор С. В. Черкасова. 

Модератором заходу була Мединська Т. В. – доцент кафедри фінансів, 

кредиту та страхування. 

 
 

Загальна кількість учасників налічувала 140 осіб, в тому числі студенти, 

аспіранти та молоді вчені, з 21 Вишу на наукових установ з таких міст України: 

Львова, Києва, Ірпеня, Івано-Франківська, Хмельницького, Вінниці, Рівного та 

Луцька. 



 
 

 

На завершення директор Інституту економіки та фінансів, доц. Герасименко 

Т. О. вручила учасникам конференції дипломи за участь. 

 

 

 
  



28 листопада 2017р. для студентів спеціальностей “Фінанси, банківська 

справа та страхування”, “Облік і оподаткування”, “Економіка”, а також для 

найактивніших членів СНГ проведена лекція бізнес-партнером Західної України 

Департаменту управління персоналом ПАТ “ОТР Банк” Шабан Софією 

Михайлівною, яка носила прикладний характер і відповідала сучасним вимогам 

організації навчального процесу із залученням практиків до проведення  лекційних і 

практичних занять за ініціативи викладачів кафедри фінансово-економічної безпеки 

та банківського бізнесу. 

 
Завідувач кафедри д.е.н., проф. Копилюк О. І. на початку лекції представила 

працівника банку. Окреслила особливості і проблеми функціонування ПАТ “ОТР 

Банк”, його місце на ринку банківських продуктів і послуг. 

 
У своєму виступі Софія Михайлівна висвітлила історичні аспекти створення 

фінансової установи, ознайомила присутніх із учасниками ОТР Group Ukraine, 

розповіла про сучасні напрями та переваги діяльності ПАТ “ОТР Банк” на ринку 

фінансових послуг. Значну увагу п. Софія приділила корпоративній культурі 



працівників, стандартам якості обслуговування у банку, принципам організації 

здійснення банківського бізнесу та соціальної його відповідальності. 

 

5. Студентські публікації 
 

У 2017 р. студентами гуртка опубліковано 135 наукових 

праці, з них 5 – у фахових наукових виданнях України: 

 

1. Садницький В. Л. Моніторинг фінансово-економічної безпеки суб'єкта 

господарювання / В. Л. Садницький // Актуальні питання права, економіки та 

управління : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 лютого 

2017 р.). – К., 2017. С, 97-99 (наук. кер.: к.е.н., доц. Музичка О. М.). 

2. Васильків Я. О. Економічна суть та види загроз фінансовій безпеці 

підприємства / Я. О. Васильків // Інновації у сучасному світі : матеріали III 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (17 

лютого 2017 р.). – Краматорськ, 2017. – С. 196-201/ (наук. кер.: к.е.н., доц. Рущишин 

Н. М.). 

3. Чуйка М. І. Сучасні підходи до визначення банками кредитоспроможності 

позичальника / М. І. Чуйка // Інновації у сучасному світі : матеріали III Міжнародної 

науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (17 лютого 2017 р. ). 

Краматорськ, 2017. – С. 106-110. (наук. кер.: к.е.н., доц. Рущишин Н. М.). 

4. Грищук І. С. Впровадження інструментарію антикризового управління у 

забезпеченні безпеки підприємства / І. С. Грищук // Інновації у сучасному світі : 

матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих 

вчених (17 лютого 2017 р. ). – Краматорськ, 2017. – С. 126-130. (наук. кер.: к.е.н., 

доц. Музичка О. М.). 

5. Вонс А. П. Управління ризиками  на підприємстві / А. П. Вонс // Інновації у 

сучасному світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених (17 лютого 2017 р. ). – Краматорськ, 2017. – С. 204-206. 

(наук. кер.: к.е.н., доц. Бучко І. Є.). 

6. Дуфанець М. М. Наглядові функції НБУ у регулюванні діяльності 

проблемних банків / М. М. Дуфанець // Інновації у сучасному світі : матеріали III 

Міжнародної науково-практичної конф. студентів та молодих вчених (17 лютого 

2017 р. ). – Краматорськ, 2017. – С. 114-117. (наук. кер.: к.е.н., доц. Костак З. Р.). 

7. Цибульський А. І. Сучасні проблеми акцизного оподаткування в Україні / А. 

І. Цибульський, О. Й. Худа // Творчий пошук молоді – курс на ефективність : тези 

доповідей VІІІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції молодих 

учених, аспірантів, студентів (21 березня 2017 р.). – Хмельницький : ХКТЕІ, 2017. – 

С. 376-379. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т. В.). 



8. Бега Д. О. Податкове навантаження України і розвинених країн / Д. О. Бега // 

Творчий пошук молоді – курс на ефективність : тези доповідей VІІІ Міжнародної 

науково-теоретичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів 

(21 березня 2017 р.). – Хмельницький : ХКТЕІ, 2017. – С. 380-383. (наук. кер.: к.е.н., 

доц. Чуй І. Р.). 

9. Скляр Т. І. Податкова безпека як складова економічної безпеки держави / Т. 

І. Скляр // Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення і територій : матеріали міжвузівської науково-практичної 

конференції курсантів та студентів (27 квітня 2017 р.). – Л.: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 

223-226. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т. В.). 

10. Микита А. М. Оцінювання бюджетної безпеки як складової фінансової 

безпеки держави / А. М. Микита // Управлінські, правові та економічні аспекти 

забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій : матеріали 

міжвузівської науково-практичної конференції курсантів та студентів (27 квітня 

2017 р.). – Л.: ЛДУ БЖД, 2017. – С. 220-223. (наук. кер.: к.е.н., доц. Чуй І. Р.). 

11. Лисак Т. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в 

Україні / Т. Лисак // Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному 

просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування  : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня, 2017 р.). – Тернопіль, 

2017. 

12. Симчич Х. В. Концептуальні засади розвитку податкової системи країни в 

умовах податкової конкуренції / Х. В. Симчич // Тенденції та перспективи розвитку 

фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : 

матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, 

аспірантів та студентів (18 травня 2017 р.) – Львів, 2017. – С. 52-55. (наук. кер.: 

к.е.н., доц. Мединська Т. В.). 

13. Драннік Ю. О. Проблемні аспекти оподаткування банківської діяльності / Ю. 

О. Драннік // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи 

України в умовах глобальних викликів і загроз : матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (18 

травня 2017 р.) – Львів, 2017. – С. 49-52. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т. В.). 

14. Бега Д. О. Значення золотовалютних резервів у борговій стійкості держави / 

Д. О. Бега // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи 

України в умовах глобальних викликів і загроз  : матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (18 

травня 2017 р.) – Львів, 2017. – С. 68-70. (наук. кер.: к.е.н., доц. Чуй І. Р.). 

15. Процюк Т. А. Суть та значення фінансових ресурсів підприємства / Т. А. 

Процюк // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України 

в умовах глобальних викликів і загроз : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (18 травня 2017 

р.) – Львів, 2017. – С. 157-159. (наук. кер.: к.е.н., доц. Андрейків Т. Я.). 



16. Войтович Я. Ю. Фінансова безпека держави: економічна суть та фактори, які 

її визначають / Я Ю. Войтович / Тенденції та перспективи розвитку фінансово-

кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та 

студентів (18 травня 2017 р.) – Львів, 2017. – С.86-89. (наук. кер.: к.е.н., доц. Костак 

З. Р.). 

17. Млечко М. І. Історичні аспекти виникнення грошей та банківництва на 

українських землях / М. І. Млечко // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-

кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та 

студентів (18 травня 2017 р.) – Львів, 2017. – С.144-146. (наук. кер.: к.е.н., доц. 

Костак З. Р.). 

18. Ваніш Г. І. Проектне фінансування: сучасний стан та перспективи розвитку 

/ Г. І. Ваніш // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи 

України в умовах глобальних викликів і загроз  : матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (18 

травня 2017 р.) – Львів, 2017. – С.81-84. (наук. кер.: к.е.н., доц. Костак З. Р.). 

19. Рац А. А. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку небанківських 

фінансових послуг / А. А. Рац // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-

кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та 

студентів (18 травня 2017 р.) – Львів, 2017. – С.159-162. (наук. кер.: к.е.н., доц. 

Рущишин Н. М.). 

20. Лозінська А. В. Теоретичні основи фінансової безпеки банків / А. В. 

Лощзінська // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи 

України в умовах глобальних викликів і загроз  : матеріали ІІ Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (18 

травня 2017 р.) – Львів, 2017. – С.126-129. (наук. кер.: к.е.н., доц. Музичка О. М.). 

21. Виздрик Н. Т. Вдосконалення форм і методів банківського іпотечного 

кредитування / Н. Т. Виздрик // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-

кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та 

студентів (18 травня 2017 р.) – Львів, 2017. – С.84-86. (наук. кер.: к.е.н., доц. Музичка 

О. М.). 

22. Сукач О. А. Управління активами банку в сучасних умовах / О. А. Сукач // 

Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах 

глобальних викликів і загроз : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (18 травня 2017 р.) – Львів, 

2017. – С.171-173. (наук. кер.: к.е.н., доц. Музичка О. М.). 

23. Королишин І. А. Удосконалення механізму банківського кредитування у 

сфері роздрібного бізнесу / І. А. Королишин // Тенденції та перспективи розвитку 



фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз : 

матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції викладачів, 

аспірантів та студентів (18 травня 2017 р.) – Львів, 2017. – С.116-119. (наук. кер.: 
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127. Мельницька Я. А. Ризики у банківській діяльності / Я. А. Мельницька, І. І. 

Мацюх // Наукові дослідження у Східній Європі : матеріали XIІІ міжнародної 

науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (08 грудня 2017р.)  

Краматорськ, 2017.  С.71-74. (наук. кер.:к.е.н., доц. Рущишин Н. М.). 

128. Кононова Д. А. Платіжна система України та її характеристика / Д. А. 

Кононова // Наукові дослідження у Східній Європі: матеріали XIІІ міжнародної 

науково-практичної конференції (08 грудня 2017р.)  Краматорськ, 2017.  С.128-

130 (наук. кер.: к.е.н., доц. Костак З. Р.). 

129. Фотан К. А. Управління ризиками платіжних систем / Д. А. Кононова // 

Наукові дослідження у Східній Європі : матеріали XIІІ міжнародної науково-

практичної конференції (08 грудня 2017р.)  Краматорськ, 2017.  С.83-85 (наук. 

кер.: к.е.н.,  доц. Костак З. Р.). 

130. Теодорович А. Ю. Засади оптимізації структури капіталу підприємства / А. 

Ю. Теодорович //Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: 

погляди науковців та практиків : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної 

конф. (14 грудня 2017 р.). – Львів : ФУФБ, 2017. (наук. кер.: к.е.н., доц. Вірт М. Я.). 

131. Шкурак О. В. Забезпечення ефективної депозитної діяльності банку / О. В. 

Шкурак // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Економічні 

науки. – 2017. – № 52. – С. 138-143. (наук. керівник: д.е.н., проф. Черкасова С. В.). 

(фахове видання) 

132. Салійчук Н. Ф. Сучасні проблеми оцінювання фінансового стану 

підприємств та можливі шляхи їх вирішення / Н. Ф. Салійчук // Підприємництво і 

торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак 

Б. Б. та ін.]. – Львів :  Львівського торговельно-економічного університету, 2017. – 

Вип. 21. (наук. кер.: к.е.н., доц. Власюк Н. І.). (фахове видання) 

133. Банюк Е. С. Характеристика моделей фінансових систем за різними 

ознаками кластеризації / І.Р.Чуй, Е. С. Банюк // Економіка та суспільство. – 2017. - 

№ 8. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.economyandsociety. 

in.ua/journal-8. (фахове видання, Index Copernicus)/ 

134. Кравець О. М. Управління системою ціноутворення підприємства / О. М. 

Кравець // Приазовський економічний вісник. – Електронний науковий журнал. – № 
5 (05). – Запоріжжя: Класичний приватний ун-т, 2017. – С. 43-48. (наук. кер.: д.е.н., 
проф. Васильців Т. Г.). (фахове видання) 

135. Процюк Т. А. Банківське кредитування суб’єктів господарювання / Т. Я. 
Андрейків, Т. А. Процюк // Фінансовий простір. – 2017. – Випуск № 4. – С. 8-13. 
(фахове видання) 

  



 
Керівник гуртка – старший викладач кафедри економіки Хомицький Андрій 

Іванович 

Голова СНГ – Пелех Софія, студентка освітнього ступеня “магістр” 

спеціальності 051 “Економіка”. 

Заступник голови СНГ – Яремчук Діана, студентка освітнього ступеня 

“бакалавр” спеціальності 051 “Економіка”. 

 

1. Найголовніші досягнення 
 

29 березня 2017 року в Харківському державному університеті харчування та 

торгівлі відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму “Економіка та 

управління в сфері торгівлі”. На конкурс було представлено 78 студентських 

наукових робіт з 29 вищих навчальних закладів України. За результатами 

представлення та обговорення доповідей студентів на цій конференції студент 432 

групи Назар Ціцяла з науковою роботою “Інноваційна стратегія підвищення 

ефективності економічної діяльності торговельного підприємства” (наук. кер. доц. 

Куцик В. І.) став призером Всеукраїнського конкурсу і був нагороджений дипломом 

ІІ ступеня. 

 
 



31 березня 2017 року у Київському національному економічному університеті 

ім. В. Гетьмана відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт за напрямом “Економіка та управління підприємствами”. Студ. 432 групи 

Ціцяла Андрій представив свою наукову роботу “Економічна діагностика 

функціонування підприємства на сучасному етапі розвитку ринкової економіки” 

(наук. кер. доц. Городня Т. А.) та отримав диплом І ступеня. 

 

  
 

  



6 квітня 2017 року у Харківському автомобільно-дорожному університеті 

відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських дипломних робіт зі 

спеціальності “Економіки підприємства”. Студентка магістратури Годованюк М. 

А. за дипломну роботу “Управління прибутком у системі управління вартістю 

підприємства” (наук. кер. доц. Куцик В. І.) була нагороджена дипломом (ІІ місце), а 

Щербакова Н. С. – за дипломну роботу “Діагностика фінансового стану 

підприємства та її удосконалення” (наук. кер. доц. Заярна Н. М.) – грамотою у 

номінації “За ґрунтоване теоретичне дослідження”.  
 

 
 

 

21 квітня 2017 року у Львівському торговельно-економічному університеті 

відбулася Підсумкова конференція за результатами IV Обласної учнівської 

олімпіади з основ економіки, яка проводилася з метою підвищення інтересу 

школярів Львівщини до поглибленого вивчення економічних дисциплін. Члени 

студентського наукового гуртка кафедри економіки брали активну участь в її 

організації та проведенні. 

З вітальним словом до учнів та вчителів звернулися ректор ЛТЕУ проф. Куцик 

П. О., проректор з наукової роботи проф. Семак Б. Б., директор Інституту економіки 

та фінансів доц. Герасименко Т. О. Про можливості розвитку інтересу до 

економічних наук під час навчання в ЛТЕУ розповіла зав. кафедри економіки проф. 

Міценко Н. Г.  



 
 

 

З презентацією досягнень студентів-економістів перед присутніми виступив 

голова студентського наукового товариства Інституту економіки та фінансів Андрій 

Ціцяла.  

Школярі-переможці олімпіади представили результати своїх досліджень за 

чотирма тематичними напрямами:  

- імідж Львівщини як центру спорту та здорового способу життя;  

- можливості реалізації творчих ініціатив навчання та особистісного розвитку 

молоді Львівщини;  

- Львівщина - знаний у світі туристичний регіон;  

- трудова міграція населення Львівщини за кордон: позитивні та негативні 

наслідки для розвитку області. 

 

12 травня 2017 року в університеті відбулася XΙV науково-практична 

конференція студентів вищих навчальних закладів Укркоопспілки «Інноваційні 

процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства», на якій виступили 

студенти 432 групи Ціцяла А.С. та Ціцяла Н.С. із доповідями “Економічна 

діагностика функціонування підприємства на сучасному етапі розвитку ринкової 

економіки” та “Інноваційна стратегія підвищення ефективності економічної 

діяльності торговельного підприємства”. 



 

23 листопада 2017 року магістрант 

кафедри економіки Марій О.Т. прийняла 

участь в роботі круглого столу “Логістика: 

наука, ефективний інструмент менеджменту, 

перспективна сфера розвитку кар’єри 

випускників ЛТЕУ”, який було присвячено Дню 

логіста та проведено на кафедрі 

підприємництва, торгівлі та логістики. Марій 

О.Т. виступила з доповіддю “Можливості 

набуття фахової освіти з логістики студентами 

ЛТЕУ” і розповіла, як вона проходила 

навчання по системі подвійного диплому в 

ЛТЕУ та Вищій школі економіки (м. Бидгощ, 

Республіка Польща) за спеціальністю 

“Економіка транспорту та логістика”. 

 

 

27 грудня 2017 року на базі Львівського торговельно-економічного 

університету відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

“Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації”, 

в якій взяли участь 17 студентів спеціальності “Економіка”. 

 

 

2. Участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах 

 

21 квітня 2017 року студентка освітнього ступеня бакалавра М. Кук взяла 

участь у 2 турі Всеукраїнської студентської олімпіади з економіки підприємства в 

КНУ ім. Т. Шевченка. 

 

26 грудня 2017 року в ЛТЕУ відбувся I тур Всеукраїнської студентської 

олімпіади з економіки підприємства. В олімпіаді прийняли участь 6 студентів 

спеціальності 051 “Економіка” освітнього ступеня “бакалавр” та 11 студентів 

освітнього ступеня “магістр”. Переможцями I туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади стали:   

1 місце - Кук М. (631 група); 

2 місце - Ціцяла А. (631 група);  

3 місце - Сакаль М. (431 група). 



 

 
 

 

  



3. Участь у наукових конференціях 
 

Протягом 2017 року понад 30 студентів спеціальності 051 “Економіка” 

представили результати своєї науково-дослідної роботи та прийняли участь в 

науково-практичних конференціях різного рівня, в т.ч. в 4 міжнародних та 4 

всеукраїнських. За результатами участі в конференціях студенти опублікували тези 

доповідей у збірниках матеріалів конференцій та отримали відповідні сертифікати 

про участь в них. 

Інформація про участь студентів у наукових конференціях за 2017 рік: 

1. Дорош В. І. Проблеми збуту експортоорієнтованої продукції  вітчизняних 

підприємств в процесі євроінтеграції / В. І. Дорош // Фінансово-економічні 

механізми підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в умовах дії 

Угоди про асоціацію з ЄС: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (24 травня 2017 р.). – К. : Алерта, 2017. – 148 с. (наук. кер.: д.е.н., проф. 

Міценко Н. Г.). 

2. Ціцяла А. С. Стратегія розвитку торговельного підприємства в умовах 

непередбачуваності змін середовища / Н. Г. Міценко, А. С. Ціцяла // Стратегічні 

пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип. : проф. 

Семак Б. Б.] – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 360 с. – С. 115-116. (співавтор: д.е.н., проф. 

Міценко Н. Г.) 

3. Дорош В. І., Суконько Я. Р. Реалізація ділової стратегії учасників 

зовнішньоекономічної діяльності / Н. Г. Міценко, В. І. Дорош, Я. Р. Суконько // 

Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних 

засадах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / [відповід. за вип.: 

проф. Семак Б. Б.] – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 360 с. – С. 145-146. (співавтор: д.е.н., 

проф. Міценко Н. Г.). 

4. Гриценко М. В., Курган І. Методи та моделі оцінювання фінансового стану 

підприємства / М. В. Гриценко, І. Курган // Міжнародні економічні відносини 

України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку : 

збірник тез Всеукраїнської міжвузівської студентської науково-практичної 

конференції (30-31 травня 2017 р.). – Дубляни, 2017. – 310 с. – С.85-89. (наук. кер.: 

к.е.н., доц. Лупак Р. Л.). 

5. Гриценко М. В., Жеребух Ж. Я. Стратегические аспекты улучшения 

финансового состояния предприятия / М. В. Гриценко, Ж. Я. Жеребух // Аналіз 

сучасних підходів до ефективного використання потенціалу економіки країни : 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Дніпро, (18-19 серпня 2017 

р.) (наук. кер.: к.е.н., доц. Лупак Р. Л.) 

6. Калецький О. І. Вибір напрямів забезпечення продуктивності праці на 

підприємствах торгівлі / О. І. Калецький // Трансформаційні процеси в економіці 



України: глобальні та регіональні аспекти : Матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та студентів (24 

листопада 2017 р., Україна, м. Львів) / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені 

М. І. Долішнього НАН України”, Інститут економіки і менеджменту НУ “Львівська 

політехніка”, Науково-навчальний комплекс “Економосвіта” ; відп. за вип. О. Б. 

Цісінська. – Львів, 2017. – 488 с. – С. 180-186. (наук. кер.: к.е.н., доц. Лупак Р. Л.)  

7. Калецький О. І. Інструменти системного забезпечення соціальної 

відповідальності в контексті підвищення конкурентоспроможності торговельного 

підприємства / О. І. Калецький // Актуальні проблеми економіки та управління в 

умовах системної кризи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 28 листопада 2017 р. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2017 – 360 с. 

(наук. кер.: к.е.н., доц. Лупак Р.Л.) 

8. Жеребух С. Я., Курган І. В. Економічна роль основних засобів на різних 

етапах стратегічного розвитку підприємства / С. Я. Жеребух, І. В. Курган // Актуальні 

проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2017 року. – Львів: 

Львівський інститут МАУП, 2017. – 360 с. (наук. кер.: к.е.н., доц. Лупак Р. Л.)  

9. Тис Р. І. Інноваційні підходи до управління персоналом / Р. І. Тис // 

Фінансово-економічний розвиток України в умовах трансформаційних перетворень: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 6-7 квітн. 2017 р. (ЛТЕУ, м. Львів). – Тернопіль : 

Крок, 2017. – 277 с. – С. 85-87. (наук. кер.: к.е.н., доц. Заярна Н. М.). 

10. Плис Р. О., Гринкевич Р. Складові ресурсного потенціалу підприємства та їх 

характеристика / Р. О. Плис, Р. Гринкевич // Міжнародні економічні відносини 

України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку : 

збірник тез Всеукраїнської міжвузівської студентської науково- практичної 

конференції. – Дубляни, 2017. – 310 с. – С. 48-51. (наук. кер.: к.е.н., доц. Заярна Н. М.). 

11. Величко Д. Д., Нечесанов М. Ю. Шляхи стабілізації фiнансового стану в 
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[відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.] – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 360 с. – С. 202-203.  

(співавтор: к.е.н., доц. Заярна Н. М.). 
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Семак Б. Б.] – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 360 с. – С. 133-134. (співавтор: Заярна Н. М.) 
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перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 27 грудня 2017 року. – 

Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2017. – 262 с. – С. 56-58. 
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грудня 2017 року. – Львів : Львівський торговельно-економічний університет, 2017. – 

262 с. – С. 184-186.  
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28. Семків Б. Ю., Рехліцький Р. Р. Теоретичне обґрунтування й удосконалення 

методів практичної оцінки соціально-економічних результатів торговельного 

підприємства / Н. М. Заярна, Б. Ю. Семків, Р. Р. Рехліцький // Проблеми та 

перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 27 грудня 2017 року. – 
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розвитку економіки України в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської 
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торговельно-економічний університет, 2017. – 262 с. – С. 213-215. (співавтор: к.е.н., 

доц. Куцик В. І.) 
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розвитку економіки України в умовах глобалізації :: матеріали Всеукраїнської 
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4. Основні заходи 
Впродовж 2017 року відбулося 4 засідання студентського наукового гуртка та 

один круглий стіл, на яких обговорювалися результати наукових досліджень 

студентів. Студенти також мали змогу ознайомитись з історією створення кафедри, 

основними напрямами наукових досліджень, тематикою наукових шкіл та науково-

дослідними темами кафедри. З метою активізації наукових досліджень студентів та 

підвищення їх якості для членів гуртка, зокрема, для студентів молодших курсів, 

проводились лекції щодо організації науково-дослідної роботи, основ наукових 

досліджень, засад та принципів роботи з науковою літературою, вимог щодо 

написання наукових статей та тез доповідей. 

22 березня 2017 року відбулось засідання на тему “Тенденції та перспективи 

розвитку економіки України в умовах викликів та загроз”. 

25 жовтня 2017 року на засіданні студентського наукового гуртка, який 

поповнився новими членами, виступив керівник СНГ, ст. викл. Хомицький А.  І. про 

важливість наукової роботи студентів як частини позанавчальної самоосвіти.  

 
Члени наукового гуртка методом “мозкового штурму” визначали, що є 

необхідними для написання наукової статті та підготовки наукової доповіді, та 

переглянули науковий короткометражний фільм “Як прості думки призводять до 

наукових відкритів”.  

 

Перед студентами виступила голова СНТ університету М. Кук, яка розповіла 

про власний досвід наукової роботи. 



 
 

 

31 жовтня 2017 року відбулось спільне засідання СНГ “Облік і оподаткування” 

та СНГ “Економіка”.  

 
 

21 листопада 2017 року відбувся круглий стіл СНТ “Облік і оподаткування” 

та “Економіка”. Учасники обговорили доповідь ст. викл. кафедри економіки 

Хомицького А. І., були розглянуті питання методики та організації наукових 

досліджень студентів, визначення новизни досліджень; порядку оформлення 

таблиць, графіків, рисунків; структури презентації досліджень; проблем 



застосування статистичних вибірок та математичних методів; узагальнення 

висновків і формулювання пропозицій.  

 
 

5. Студентські публікації у періодичних фахових виданнях 

 

У 2017 р. студентами СНГ “Економіка” опубліковано 10 наукових статей у 

фахових виданнях: 

1. Шевчук О. В. Тенденції та нагальні проблеми oрганізації діяльнoсті 

роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації / Н. Г. Міценко, О. В. Шевчук 

// Підприємництво і торгівля  : зб. наук. праць. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – Вип. 20. – С. 

88-93. (фахове видання) 

2. Попович В. Т. Теоретичні засади формування організаційного механізму 

реалізації стратегії ефективного використання та розвитку кадрового потенціалу 

підприємства / Т. А. Городня, О. О. Ільчук, В. Т. Попович // Інфраструктура ринку: 

наук.-практ. журнал. – 2017. – Вип. 3. – С. 118-123. ( (фахове видання) 

3. Годунько Р. Б. Діагностика інвестиційної привабливості підприємства / Т. 

А. Городня, Р. Б. Годунько // Економіка та суспільство : Електр. фахове видання. – 

2017. - №11. – С. 196-200.  (фахове видання, Index Copernicus) 

4. Корнієнко А. О. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства 

підприємства / Т. А. Городня, А. О. Корнієнко // Глобальні та національні проблеми 
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