
20 вересня 2017 року в Інституті економіки та фінансів відбулась звітно-

виборна Конференція студентського самоврядування. 

Порядок денний конференції включав: 

1. Звіт голови Студентської Ради Інституту економіки та фінансів за 2016-2017 

навчальний рік. 

2. Обрання Студентської Ради Інституту економіки та фінансів на 2017-2018 

навчальний рік. 

3. Обрання делегатів на конференцію студентів Університету. 

 

На конференції було заслухано звіт заступника голови Студентської Ради 

Інституту Лідії Мисько про роботу у 2016-2017 навчальному році. У своєму звіті 

вона відзначила, що робота студентського самоврядування в Інституті базувалася 

на Законі України “Про вищу освіту” та Положенні про студентське 

самоврядування у ЛТЕУ.  

У звітному періоді Студентська Рада Інституту здійснювала організацію 

діяльності студентів, дотичної до навчальної і наукової, спортивної та суспільно-

громадської роботи.  

За сприяння Студентської Ради більшість студентів Інституту впродовж 

навчального року були залучені до наукової роботи. Зокрема, організовано і 

проведено VII всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України” (23 листопада 2016 року) та XII 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих 

учених “Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, 

аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки” (27-28 

квітня 2017 року).  

Доповідач відзначила, що у звітному періоді студенти Інституту були не 

тільки учасниками університетських наукових заходів, але й взяли активну участь 

у всеукраїнських конкурсах та конференціях. Результатом такої діяльності стала 

перемога студентів Інституту у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. Це, зокрема, студент напряму підготовки “Економіка 

підприємства” Ціцяла А. С. (наук. керів. доц. Городня Т. А.) – диплом І ступеня; 

студент напряму підготовки “Економіка підприємства” Ціцяла Н. С. (наук. керів. 

доц. Куцик В. І.) – диплом ІІ ступеня та студентки спеціальностей “Облік і аудит” 

Якубич Е. В. (наук. керів. проф. Куцик П. О.) і Медвідь А. В. (наук. керів. проф. 

Медвідь Л. Г.) та “Фінанси, банківська справа та страхування” Лабор Ю. І. (наук. 

керів. проф. Васильців Т.Г.) – отримали дипломи ІІІ ступеня.  

У всеукраїнському конкурсі дипломних робіт дипломи ІІ ступеня 

отримали студентки спеціальностей “Облік і аудит” Телюк Н. В. (наук. керів. 

проф. Куцик П. О.) та Годованюк М. А. та “Економіка підприємства” (наук. 

керів. доц. Куцик В. І.).  



У ІІ етапі всеукраїнської олімпіади студентка спеціальності “Фінанси, 

банківська справа та страхування” Гончарук Н. здобула 3-тє місце (наук. керівник 

доц. Мицак О.В.), а інші учасники - студенти всіх спеціальностей Інституту, 

отримали сертифікати учасників.  

Загалом у 2016 -2017 н.р. студентами Інституту економіки та фінансів 

опубліковано 227 тез за результатами участі у наукових конференціях та 13 статей 

у фахових виданнях. 

Окрім цього, Л. Мисько у своєму виступі зазначила, що важливу роль у 

навчальному процесі студентів відіграють зустрічі з практиками. У минулому 

навчальному році студенти Інституту прослухали лекцію начальника управління 

інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації, випускника нашого 

Університету – Романа Матиса; відвідали презентацію програми молодіжних 

проектів Львівської міської ради “LVIV YOUNG PROJECT 2017”, представлену 

випускником Університету – Юрієм Звіром; ознайомилися з діяльністю ПАТ 

“Forward Bank”. Доброю традицією стало і відвідування міжнародного 

книжкового форуму видавців у Львові (8-12 вересня 2016 р.).  

Велика увага була приділена Студентською Радою Інституту патріотичному 

вихованню та суспільній роботі. Так, зокрема, студенти Інституту відвідали 

літературно-поетичну виставу “Франко, якого ми не знали...”, приурочену 160-ти 

літньому ювілею з дня народження та 100-й річниці з дня смерті видатного 

письменника, поета, публіциста – Івана Франка (14 вересня 2016 р.) та мітинг-

реквієм, приурочений жертвам голодомору в Україні (23 листопада 2016 р.). У 

День Героїв студенти взяли участь в урочистому відкритті пам’ятних таблиць 

випускникам навчального закладу, Героям України Дмитру Кузьміну і Тарасу 

Брусу (23 травня 2017 р.). Вже традиційно студенти долучилися до придбання 

подарунків дітям - сиротам із будинку - інтернату в м. Турка до Дня Святого 

Миколая (грудень 2016 р.), святкування 203-ї річниці з дня народження Т. Г. 

Шевченка (березень 2017 р.), спільного виконання Державного Гімну України, що 

відбувся на площі Ринок (10 березня 2017 р.). Студенти Інституту взяли участь у 

загальноміській толоці, зініційованій Студентською Радою Львова (30 березня 

2017 р.) та ще в багатьох інших заходах. 

З нагоди 200-ої річниці з дня заснування Університету та Міжнародного дня 

студента Студентська Рада Інституту організувала та провела вечір “200-літня 

економічна ера” (16 листопада 2016 р.) та долучилася до фестивалю-конкурсу 

“Студентське літо – 2017” (8 червня 2017 р.) 

Належна увага була приділена студентським самоврядуванням Інституту і 

спортивній роботі студентів. За сприяння Студентської ради Інституту студенти 

взяли участь у змаганнях, присвячених Дню фізичної культури та спорту (10 

вересня 2016 р.), фінальній грі з футзалу  щорічної Спартакіади серед факультетів 

Університету на Кубок Ректора, в якій була здобута перемога (24 листопада 2016 

р.) та ін. 

Окрім цього, Студентською радою Інституту економіки та фінансів за 

сприяння кафедр та Секретаріату Інституту впродовж 2016-2017 н.р. було 



організовано та проведено ще ряд інших заходів навчального, наукового, 

виховного та спортивного характеру.  

Після заслуховування та схвалення Звіту про роботу Студентської ради 

Інституту на конференції було розглянуто питання щодо обрання Студентської 

Ради Інституту економіки та фінансів на 2017-2018 роки, а також делегатів на 

студентську конференцію щодо обрання Студентської Ради ЛТЕУ. 

Шляхом голосування було обрано новий склад Студентської Ради Інституту 

економіки та фінансів, а саме: 

Саєнко Ілля (171 гр.), 

Головчак Лілія (171 гр.), 

Горошко Богдана (111 гр.),  

Коробецька Ганна (161 гр.), 

Піддубний Богдан (161 гр.), 

Митурак Василина (231 гр.), 

Зазноба Остап (261 гр.),  

Гурський Юрій (211 гр.), 

Семенюк Галина (312 гр.), 

Мельничук Ірина (311 гр.),  

Мисько Лідія (461 гр.),  

Софілканич Даніела (412 гр.), 

Солонтай Лоретта (412 гр.), 

Пелех Софія (631 гр.),  

Кук Мирослава (631 гр.),  

Годунько Роксолана (731 гр.). 

Головою Студентської ради Інституту обрано Митурак Василину. 

На студентську конференцію Університету делеговано 60 студентів від 

Інституту економіки та фінансів.  

Фотогалерея: 



 

 


