
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

СНТ в Інституті економіки та фінансів очолює голова – студентка здобувач 

вищої освіти освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності “Облік і  

оподаткування”  Лаврушко Ірина. 

Науковою роботою студентів курують досвідчені викладачі кафедр Інституту 

економіки та фінансів. Завдяки високій активності студентів та їх тісній 

співпраці із професорсько-викладацьким складом у 2018 році здобуто перемоги у: 

 

 Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт: 

- зі спеціальності “Облік і оподаткування”: диплом II ступеня – Грищенко О. 

В., (наук. керівник к.е.н., проф. Головацька С. І.); та диплом II ступеня – Будай О. І. 

(наук. керівник к.е.н., проф. Куцик П. О.); 

- зі спеціалізації “Економіка та управління у сфері торгівлі”: диплом I ступеня 

– Дорош В. І. (наук. керівник д.е.н., проф. Міценко Н. Г.);  

- зі спеціалізації “Економіка підприємства”: диплом I ступеня – Ціцяла А. С. 

(наук. керівник д.е.н., проф. Міценко Н. Г.); диплом IІ ступеня Кук М. І. (наук. 

керівник к.е.н., проф. Куцик В. І.); 

- з дисципліни “Страхові послуги”: диплом I ступеня – Дяків І. І. (наук. 

керівник к.е.н., доц. Костак З. Р.). 

 

 

 Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних 

закладів освіти: 

- зі спеціальності “Облік і оподаткування”: диплом I ступеня – Будай О. І., 

(наук. керівник проф. Куцик П. О.); диплом IІ ступеня Гірна Н. Я. (наук. керівник 

к.е.н., проф., Медвідь Л. Г.); 

- зі спеціальності “Економіка”: диплом I ступеня – Годунько Р. Б. (наук. 

керівник к.е.н., доц. Городня Т.А.); 

Впродовж 2018 р. студентами всіх спеціальностей опубліковано 265 наукових 

праць, з яких 256 тез доповідей (164 тез – за результатами проведення конференцій і 

семінарів в ЛТЕУ, а інші – за межами університету) (табл. 1). 

Зокрема, в Інституті відбулися такі заходи, організаторами яких були кафедри 

ІЕФ: 

- ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та 

перспективи розвитку” (19-20 квітня 2018 р.); 

- ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція викладачів, аспірантів і 

студентів “Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України 

в умовах глобальних викликів і загроз” (22 травня 2018 р.); 



- ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної 

системи України” (22 листопада 2018 р.) 

Крім того, у 2018 р. під керівництвом викладачів кафедр ІЕФ студентами 

опубліковано 9 наукових статей у фахових виданнях України. Було проведено І тур 

Всеукраїнської студентської олімпіади, за підсумками якої 12 студентів взяли участь 

у Всеукраїнській студентській олімпіаді (II етап) у 7 навчальних закладах України та. 

Таблиця 1 

Результати роботи СНТ Інституту економіки та фінансів за 2018 рік 

Показники 

Студентські наукові гуртки 

Всього Облік і 

оподаткування 

Фінанси, безпека, 

банківський та 

страховий бізнес 

Економіка 

Публікації за результатами роботи 

наукових гуртків 
84 148 33 265 

У т.ч.: 

1. Тези доповідей 82 146 28 256 

     - в межах ЛТЕУ 48 108 8 164 

     - за межами ЛТЕУ 34 38 20 92 

             з них на міжнародних              

                       конференціях 
23 22 14 59 

2. Наукові праці у фахових 

періодичних виданнях 
2 2 5 9 

 

 

 



 

 
Науковий керівник СНГ – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку 

Чабанюк Одарка Михайлівна. 

Голова СНГ – Семенюк Галина, студентка здобувач вищої освіти освітнього 

ступеня “бакалавр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

Заступник голови СНГ – Турянчик Руслана, студентка здобувач вищої освіти 

освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

 

 

1. Найголовніші досягнення 
 

30 березня 2018 року на базі Національної Академії статистики, обліку та 

аудиту Держстату України пройшов ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з спеціальності “Облік і оподаткування” у форматі науково-

практичної конференції.  

 

 

 

Секційні засідання були 

проведені за участю членів галузевої 

комісії – відомих докторів та 

професорів провідних ВНЗ України, 

серед них професор кафедри аудиту, 

аналізу та оподаткування, д.е.н., 

проф. Редченко К. І.  



 

 

Від Львівського торговельно-

економічного університету 

дипломами ІІ ступеня нагороджені 

Будай Оксана (науковий керівник: 

ректор, проф. Куцик П.О.) та 

Грищенко Остап (науковий 

керівник: професор кафедри 

бухгалтерського обліку, проф. 

Головацька С. І.) 

 

22 листопада 2018 р.  у Житомирському державному технологічному 

університеті відбувся II етап Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі 

спеціальності “Облік і 

оподаткування”. 

Конкурсну комісію 

представляли провідні 

вчені закладів вищої 

освіти України. У 

складі Галузевої 

конкурсної комісії 

працювала проф. 

Медвідь Л. Г.  

 

В конкурсі взяли участь представники із 49 закладів вищої освіти.  

 

 

Дипломом першого ступеня відзначена 

робота Будай О.І. на тему: “Облік, контроль і 

оподаткування операцій з переробки 

давальницької сировини в управлінні 

діяльністю підприємства” (науковий 

керівник: проф. Куцик П. О.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дипломом другого ступеня відзначена 

робота Гірної Н.Я. на тему: “Облік і аналіз 

розрахунків із бюджетом за податками і 

платежами автотранспортного підприємства” 

(науковий керівник – к.е.н., професор 

кафедри бухгалтерського обліку університету 

Медвідь Л. Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 квітня 2018 р. відбулась ХІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених “Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку”. 

Модераторами конференції були 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.  

Участь у конференції взяли 66 учасників (в т.ч.  35 студентів ЛТЕУ). 

 



               

             
 

 



За результатами роботи конференції були нагороджені такі учасники: 

 

 

Солонтай Лоретта, з 

темою доповіді: “Облік 

криптовалют: теоретичні та 

організаційні аспекти”; 

(ЛТЕУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курилюк Оксана (Івано-

Франківський національний 

технічний університет нафти і газу,  

наук. керівник: к.е.н., доц. Кафка 

С.М.) Тема доповіді: “Підготовка 

річного фінансового звіту за МСФЗ 

на підприємствах, що здійснюють 

діяльність з видобутку корисних 

копалин загальнодержавного 

призначення: події після звітного 

періоду”; 

 
 

 

 

 

Лаврушко Ірина (ЛТЕУ,  

наук. керівник: к.е.н., доц. 

Чабанюк О.М.). Тема 

доповіді: “Проблеми обліку 

заробітної плати та шляхи 

їх вирішення”; 

 

 



 

 

Сметаняк Анастасія, 

(ЛТЕУ, наук. керівник: к.е.н., 

доц. Воронко О.С.) Тема 

доповіді: “Контроль якості 

аудиторських послуг: реалії 

нашого сьогодення”); 

 

 

 

 

 

 

 

Цанько Микола (ЛТЕУ, наук. 

керівник: к.е.н., доц. 

Полянська О.А.)  

Тема доповіді: “Обліково-

аналітичне забезпечення 

управління сталим розвитком 

підприємств торгівлі”; 

 

 

 

 

 

 

 

Семенюк Галина (ЛТЕУ, 

наук. керівник: к.е.н., доц. 

Чабанюк О.М.) Тема доповіді: 

“Проблеми обліку витрат на 

підприємстві”; 

 

 

 



 

Кушнір Оля (ЛТЕУ, наук. 

керівник: к.е.н., доц. Бойко Р.В.). 

Тема доповіді: “Аналіз 

роздрібного товарообороту 

підприємства”; 

 

 

 

 

 

 

 

Кондрич Софія (ЛТЕУ, 

наук. керівник: к.е.н., доц. 

Чабанюк О.М.) Тема доповіді: 

“Класифікація товарів для 

потреб бухгалтерського обліку 

та контролю”. 

 

 

 

 

 

 

У обговоренні доповідей взяли участь: директор Інституту економіки та 

фінансів доц. Герасименко Т. О., доц. Мельник Т. М., доц. Макарук Ф. Ф., доц. 

Полянська О. А., доц. Мединська Т. В., доц. Чабанюк О. М. 

 

                 
 



2. Участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах 
 

06 грудня 2018 р. кафедрами бухгалтерського обліку та аудиту, аналізу 

та оподаткування університету проведено I етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади серед здобувачів вищої освіти освітніх ступенів “бакалавр” та 

“магістр” напряму підготовки “Облік і аудит” та спеціальності “Облік і 

оподаткування”.  

Олімпіаду провели: доц. кафедри бухгалтерського обліку Чабанюк О. М. 

та ст. викл. кафедри бухгалтерського обліку Попітіч Т. В. 

 

 
 

 

 
 

 

14 – 24 квітня 2018 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.  



 

 

 

За результатами написання 

конкурсних завдань Грищенко О. 

нагороджений дипломом “Знавець 

аудиту” (науковий керівник: професор 

П. О. Куцик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами написання 

конкурсних завдань Кочурка Е. 

нагороджений дипломом  “Знавець аналізу 

господарської діяльності” (науковий 

керівник: професор П. О. Куцик). 

 

 

 

 

 

3. Участь у наукових конференціях 

 

22 листопада 2018 р. під керівництвом к.е.н. доц. каф. бухгалтерського 

обліку Чабанюк О. М. студенти спеціальності “Облік і оподаткування” та 

напряму підготовки “Облік і аудит” взяли активну участь у IX Всеукраїнській 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

“Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної 

системи України”, яка була організована кафедрою фінансів, кредиту та 

страхування ЛТЕУ.  

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


 
 

На завершення заходу, директор Інституту економіки та фінансів, доцент 

Т.О. Герасименко урочисто вручила доповідачам конференції дипломи: 

 

– Лаврушко Ірині (412 

гр.) за доповідь на тему : 

“Особливості впровадження в 

Україні електронної звітності” – 

науковий керівник доц. 

Чабанюк О. М.  

 

 

 

 

 

– Сокальській Анастасії (411 гр.) за доповідь на тему : “Зведена і 

консолідована фінансова звітність ” – науковий керівник доц. Чабанюк О. М.  

– Івановій Дарії (312 гр.) за доповідь на тему : “Специфіка економічної 

кризи України” – науковий керівник доц. Чабанюк О. М.  

– Вергун Роксолані (312 гр.) за доповідь на тему : “Сучасні підходи до 

організації системи управління підприємством” – науковий керівник доц. 

Чабанюк О. М.  

 

5. Основні заходи 
 

Впродовж 2018 р. регулярно відбувались засідання студентського 

наукового гуртка, 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 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. 

Зокрема, 22 жовтня 2018 р. відбулось засідання студентського наукового 

гуртка “Облік і оподаткування”. 

Після вступних слів к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку Чабанюк 

Одарки Михайлівни, головою студентського наукового гуртка “Облік і 

оподаткування” було обрано Семенюк Галину, (412 гр.), заступником – 

Турянчик Руслан (211 гр.). 

Учасники засідання заслухали цікаві наукові доповіді, які підготували:  

 

- студентка 412 групи 

Семенюк Галина та студентка 411 

гр. Маєтна Анна на тему “Акції, 

їх види та властивості” (наук. 

керівник доц. Чабанюк О. М.); 

 

 

 

 

 

 

- студентка 412 групи 

Лаврушко Ірина та студентка 411 

гр. Білотіл Ольга на тему 

“Особливості впровадження в 

Україні електронної звітності” 

(наук. керівник доц. Чабанюк О. 

М.). 

 

 



На завершення завідувач 

кафедри бухгалтерського 

обліку проф. Бачинський 

В. І. вручив студентам, які 

готували виступи, грамоти  

від партнера – газети “Все 

про бухгалтерський облік” 

за сумлінне ставлення до 

навчального й творчого 

процесу. 

 
 
 

 

13 грудня 2018 року відбулось чергове засідання наукового гуртка 

“Облік і оподаткування”.  

 
З доповідями, які були виконані під науковим керівництвом доц. Чабанюк 

О. М., на гуртку виступили студентки:  

- Іванова Дарина (312 гр.)  з темою доповіді “Специфіка економічної 

кризи України”; 

 

 

- Семенюк Галина (412 

гр.) та Маєтна Анна (411 

гр.) з доповіддю “Фінансова 

звітність суб'єкта малого 

підприємництва”. 

 

 



На засідання були присутні 

викладачі кафедри бухгалтерського 

облік: доц. Чабанюк О.М. та ст. 

викл. Попітіч Т.В., а також 

студенти спеціальності “Облік і 

оподаткування”. 

 

 

 

12 листопада 2018 року учасники студентського наукового товариства 

“Облік і оподаткування” та студентського наукового товариства “Економіка” 

стали учасниками екскурсії у центральне відділення ПАТ АКБ “Львів” (м. 

Львів, вул. Сербська, 1) під керівництвом доцента кафедри бухгалтерського 

обліку Чабанюк О. М. та професора кафедри економіки Куцик В. І.  

 
Під час екскурсії студенти ознайомились з історією створення ПАТ АКБ 

“Львів”, організаційною побудовою банку, основними функціями його 

структурних підрозділів, специфікою обслуговування клієнтів із застосуванням 

сучасних банківських технологій та перспективами працевлаштування молодих 

спеціалістів. Зокрема, керівник управління по роботі з персоналом Ольга 

Филипенко та Лідія Мельник детально ознайомили студентів з програмою  для 

молодих спеціалістів, яка здійснюється у ПАТ АКБ “Львів” з метою 

працевлаштування їх у банку. 

Це значно розширяє 

перспективи професійного 

зростання студентів.  

Екскурсію провели 

випускники Львівського 



торговельно-економічного університету начальник центрального відділення 

ПАТ АКБ “Львів” Вовк Володимир та регіональний менеджер Єргієва Тетяна. 

 

 

8 листопада 2018 року під керівництвом доц. Чабанюк О. М. студенти 

СНТ стали учасниками тренінгу у відділенні ПАТ АКБ “Львів” (м. Львів, 

проспект Шевченка, 28). Під час заходу студенти ознайомились з основними 

функціями структурних підрозділів банку, банківськими продуктами 

кредитування та депозитних операцій, порядком роботи касового відділу, 

депозитарію, технологіями 

обслуговування клієнтів банку. Увагу 

було зосереджено на використанні 

показників фінансової звітності для 

прийняття рішень щодо 

кредитування бізнесу.  
 

 

Тренінг був проведений 

Мар'яною Шостак та керівником 

управління по роботі з персоналом 

Ольгою Филипенко. 



5. Студентські публікації  

 

У 2018 р. студентами наукового гуртка “Облік і оподаткування” 

опубліковано 84 наукові праці, у тому числі 2 статті у фахових виданнях: 

 

 

1. Полянська О. А. Управлінський облік товарних запасів: напрями 

удосконалення методики [Електронний ресурс] / О. А. Полянська, О. М. 

Чабанюк, В. В. Кондрич // Економіка та суспільство. – 2018. – № 19. – Режим 

доступу: http: // economyandsociety.in.ua  (Index Copernicus). 

2. Чабанюк О. М. Управлінський облік в умовах сталого розвитку 

[Електронний ресурс] / О. М. Чабанюк, О. А. Полянська, М. В. Цанько // 

Інфраструктура ринку. – 2018. – № 26. – Режим доступу: http: // 

http://www.market-infr.od.ua/uk/26-2018 (Index Copernicus). 

 

         

 



Інформація про участь студентів наукового гуртка “Облік і оподаткування” у наукових конференціях у 2018 році 

№ 

з/п 

 

П.І.Б. студента 

Спеціальність/напрям 

підготовки, номер групи, 

форма  

Повна назва та статус  

конференції у якій взяв участь 

студент 

Місце і 

період 

проведення 

конференції 

Назва доповіді, тез доповіді 
Наук. керівник/ 

співавтор 

1.  

Кондрич С. В. 
“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

ІV міжнародна студентська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

“Напрями розвитку обліку, 

контролю та економічного 

аналізу в умовах 

глобалізації” 

Одеса, 19 

квітня 

2018 р. 

Напрями розвитку обліку, контролю 

та економічного аналізу в умовах 

глобалізації. 

Чабанюк О. М. 

2.  

Кужидло М. І. 
“Облік і аудит” 411 гр., 

денна форма 

ІV міжнародна студентська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

“Напрями розвитку обліку, 

контролю та економічного 

аналізу в умовах 

глобалізації” 

Одеса, 19 

квітня 

2018 р. 

Значення, завдання обліку основних 

засобів в умовах ринкових відносин 
Чабанюк О. М. 

3.  

Пекар В. В. 
 Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ІV міжнародна студентська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

“Напрями розвитку обліку, 

контролю та економічного 

аналізу в умовах 

глобалізації” 

Одеса, 19 

квітня 

2018 р. 

Значення та завдання аналізу 

основних засобів 
Чабанюк О. М. 

4.  

Лаврушко І. Я. 
 “Облік і оподаткування”, 

312 гр., денна форма 

II Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Сучасні проблеми обліку, 

аналізу, аудиту й 

оподаткування суб’єктів 

господарської діяльності: 

теоретичні, практичні та 

освітянські аспекти” 

Дніпро, 29-

30 березня 

2018 р. 

Економічна сутність заробітної 

плати 
Чабанюк О. М 

5.  

Семенюк Г. С. 
 “Облік і оподаткування”,  

312 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

“Імплементація інновацій 

Харків, 22 

березня 

2018 р. 

Напрями автоматизації обліку 

витрат основної діяльності 

підприємств 

Чабанюк О. М 



обліково-аналітичного 

забезпечення сталого 

розвитку сучасного 

бізнесу” 

6.  

Бібічев О. П. 
 “Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

Міжвузівська науково-

практична конференція 

Вінниця,  

18 квітня 

2018 р. 

Фундаментальні засади етики 

аудитора 
Чабанюк О. М 

7.  

Пекар В. В. 
 “Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

Міжвузівська науково-

практична конференція 

Вінниця,  

18 квітня 

2018 р. 

Професійна етика бухгалтера та 

інтереси суспільства 
Чабанюк О. М 

8.  

Сакаль М.М. 
“Економіка”, 711 гр. 

денна форма 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Суспільні трансформації і 

безпека: Людина, держава, 

соціум” 

Львів, 17-

18 червня 

2018 р. 

Організація обліку у закладах 

ресторанного господарствах 
Чабанюк О. М 

9.  

Сивик В. М. “Економіка”, денна форма 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Суспільні трансформації і 

безпека: Людина, держава, 

соціум” 

Львів, 17-

18 червня 

2018 р. 

Організація обліку у готельних 

господарствах 
Чабанюк О. М 

10.  

Торонтій  І. М. 
 “Економіка”, денна 

форма 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Суспільні трансформації і 

безпека: Людина, держава, 

соціум” 

Львів, 17-

18 червня 

2018 р. 

Особливості звітності суб'єктів 

малого підприємництва 
Чабанюк О. М 

11.  

Кондрич С. В. 
 “Облік і оподаткування”, 

611  гр., денна форма 

ІІІ Міжнародна студентська 

інтернет-конференція “Стан 

та перспективи розвитку 

обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування в умовах 

поглиблення 

євроінтеграційних 

процесів” 

Львів, 22-

23 березня 

2018 р. 

Операції з руху товарів і тари та 

особливості їх оцінки в суспільних 

умовах 

Чабанюк О. М. 

12.  

Пекар В. В. 
 “Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ІІІ Міжнародна студентська 

інтернет-конференція “Стан 

та перспективи розвитку 

обліку, аналізу, контролю і 

Львів, 22-

23 березня 

2018 р. 

Економічний зміст основних засобів 

як об’єкта обліку і контролю 
Чабанюк О. М. 



оподаткування в умовах 

поглиблення 

євроінтеграційних 

процесів” 

13.  

Лаврушко І. Я. 
 “Облік і оподаткування”, 

бакалавр 312 гр., денна 

форма 

XLI Міжнародна 

студентська конференція 

“Актуальні питання 

розвитку економіки, 

харчових технологій та 

товарознавства” 

Полтава, 

17-18 

квітня 

2018 р. 

Первинний облік особового складу 

працівників 
Чабанюк О. М. 

14.  

Кондрич С. В. 
 “Облік і оподаткування”, 

611 гр. денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Класифікація товарів для потреб 

бухгалтерського обліку та контролю 
Чабанюк О. М. 

15.  

Кужидло М. І. 
“Облік і аудит”, 411 гр., 

денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Особливості обліку 

загальновиробничих витрат у 

сільськогосподарських 

підприємствах 

Чабанюк О. М. 

16.  

Лаврушко І. Я. 
“Облік і оподаткування”, 

312 гр., денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Проблеми обліку заробітної плати 

та шляхи їх вирішення 
Чабанюк О. М. 

17.  

Пекар В. В. 
 “Облік і оподаткування”,  

заочна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Економічни суть виртат на 

утрамання основних засобів 
Чабанюк О. М. 



та перспективи розвитку” 

18.  

Процак І. І. 
 “Економіка”, 431 гр., 

денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Застосування показників звітності в 

економічній роботі підприємства 
Чабанюк О. М. 

19.  

Шаповалова Є. В. 
 “Економіка”, 431 гр. 

денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Особливості застосування 

непрямого методу для складання 

звіту про рух грошових коштів 

Чабанюк О. М. 

20.  

Геревич О. В. 
“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Особливості організації обліку 

товарів у торгівлі 
Кузьмінська К. І. 

21.  

Грищенко О. В. 
“Облік і оподаткування”, 

411 гр., денна форма, 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Позабалансові рахунки: обліково-

методичний аспект 
Головацька С. І. 

22.  

Кінаш І. С. 
 “Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Сучасні підходи до класифікації 

витрат на збут підприємств торгівлі 
Бачинський В. І. 

23.  Мельота А. М.  “Облік і оподаткування”, ХІІІ Всеукраїнська науково- Львів, Формування системи облiкової Корягін М. В., Чік 



заочна форма практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

19-20 

квітня 

2018  р. 

інформації для прийняття 

управлінських рішень 

М. Ю. 

24.  

Островський В. В. 
 “Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Оцінка активів підприємства: 

теоретичний аспект 
Марценюк Р. А. 

25.  

С

Савка Л. А. 

“Облік і аудит”, 311 гр., 

денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Роль обліку грошових коштів для 

системи управління підприємством 
Попітіч Т. В. 

26.  

Савка Ю. А. 
“Облік і аудит”, 311 гр., 

денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Роль обліку грошових коштів для 

системи управління підприємством 
Попітіч Т. В. 

27.  

Скоропада Ю. П. 
“Облік і аудит”, 311 гр., 

денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Особливості калькулювання 

собівартості продукції з 

використання системи “директ-

костингу” 

Полянська О. А. 

28.  

Солонтай Л. І. 
“Облік і оподаткування”, 

412 гр. денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

Львів, 

19-20 

квітня 

Облік криптовалют : теоретичні та 

практичні аспекти 
Куцик П. О. 



молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

2018  р. 

29.  

Софілканич Д. В. 
“Облік і оподаткування”, 

412 гр., денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Проблеми обліку фінансових 

інвестицій 
Плеша В. І. 

30.  

Цанько М. В. 
 “Облік і оподаткування” , 

711 гр., денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Обліково-аналітичне забезпечення 

управління сталим розвитком 

підприємств торгівлі 

Полянська О. А. 

31.  

Щербанюк О. А. 
 “Облік і оподаткування” , 

заочна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Облік витрат на створення інтернет-

магазину: організаційний аспект 
Марценюк Р. А. 

32.  

Кочурка Е. В. 
“Облік і оподаткування” 

711, денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Контроль імпортних операцій: 

теоретичний аспект 
Куцик П. О. 

33.  

Білотіл О. П. 
“Облік і аудит”, 411 гр. 

денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018  р. 

Касові операції: перезавантаження Попітіч Т. В. 



аналіз і контроль: проблеми 

та перспективи розвитку” 

34.  

Дудаш Ш.-П.І. 
“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

ІV міжнародна студентська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

“Напрями розвитку обліку, 

контролю та економічного 

аналізу в умовах 

глобалізації” 

Одеса, 19 

квітня 

2018  р. 

Основи первинного обліку витрат на 

торговельному підприємстві 
Попітіч Т. В. 

35.  

Ладомиряк В.Р. 
“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

ІV міжнародна студентська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

“Напрями розвитку обліку, 

контролю та економічного 

аналізу в умовах 

глобалізації” 

Одеса, 19 

квітня 

2018  р. 

Організація спрощеного 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування на підприємствах 

малого бізнесу 

Попітіч Т. В. 

36.  

Товт Б.З. 
“Облік і оподаткування”,  

211 гр., денна форма 

ІV міжнародна студентська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

“Напрями розвитку обліку, 

контролю та економічного 

аналізу в умовах 

глобалізації” 

Одеса, 19 

квітня 

2018  р. 

Автоматизація обліку праці та 

заробітної плати на 

СФГ “Юрченко” 

Попітіч Т. В. 

37.  

Цанько М. В. 
 “Облік і оподаткування” , 

711 гр., денна форма 

ІV міжнародна студентська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

“Напрями розвитку обліку, 

контролю та економічного 

аналізу в умовах 

глобалізації” 

Одеса, 19 

квітня 

2018  р. 

Звітність сталого розвитку як засіб 

відображення стану економіко-

екологічної безпеки підприємства 

Полянська О. А. 

38.  

Шепа О. В. 
 “Облік і оподаткування” , 

611 гр., денна форма 

ІV міжнародна студентська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

“Напрями розвитку обліку, 

контролю та економічного 

аналізу в умовах 

глобалізації” 

Одеса, 19 

квітня 

2018  р. 

Облікове забезпечення бізнес-

процесів маркетингової діяльності 

підприємства 

Полянська О. А. 



39.  

Кузьміна А. А. 
 “Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

ІV міжнародна студентська 

науково-практична 

Інтернет-конференція 

“Напрями розвитку обліку, 

контролю та економічного 

аналізу в умовах 

глобалізації” 

Одеса, 19 

квітня 

2018  р. 

Особливості проведення 

економічного аналізу прибутку в 

умовах реалізації ризик-

орієнтованого управління 

Полянська О. А. 

40.  

Брусьо Т.В. 

“Облік і оподаткування”, 

гр. 17-0111-156, заочна 

форма 

Міжвузівська науково-

практична конференція 

“Науково-дослідна робота 

студентів: 

формування особистості 

майбутнього вченого, 

фахівця високої 

кваліфікації” 

Вінниця,  

18 квітня 

2018 р. 

Особливості організації обліку 

основних засобів в умовах 

автоматизації 

Попітіч Т. В. 

41.  

Мішкай Р.С. 

“Облік і оподаткування”, 

гр. 17-0111-156, заочна 

форма 

Міжвузівська науково-

практична конференція 

“Науково-дослідна робота 

студентів: 

формування особистості 

майбутнього вченого, 

фахівця високої 

кваліфікації” 

Вінниця,  

18 квітня 

2018 р. 

Порядок проведення інвентаризації 

запасів 
Попітіч Т. В. 

42.  

Шепа О.В.  
 “Облік і оподаткування” , 

611 гр,. денна форма 

Міжвузівська науково-

практична конференція 

“Науково-дослідна робота 

студентів: 

формування особистості 

майбутнього вченого, 

фахівця високої 

кваліфікації” 

Вінниця,  

18 квітня 

2018 р. 

Бухгалтерський облік формування 

фінансових результатів в умовах 

ризик-орієнтованого управління 

Полянська О. А. 



43.  

Вергун Р. 
“Облік і аудит”, 411 гр., 

денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018 р. 

Сучасні підходи до організації 

системи управління підприємством 
Чабанюк О. М. 

44.  

Лаврушко І. 
“Облік і оподаткування” 

412 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018 р. 

Особливості впровадження в 

Україні електронної звітності 
Чабанюк О. М. 

45.  

Сокльська Х. 
“Облік і аудит”,  411 гр., 

денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018 р. 

Зведена і консолідована фінансова 

звітність 
Чабанюк О. М. 

46.  

Іванова Д. 
“Облік і оподаткування”, 

312 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018 р. 

Специфіка економічної кризи 

України 
Чабанюк О. М. 

47.  

Лаврушко І. 
“Облік і оподаткування” 

412 гр., денна форма 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

“Фінансові механізми 

сталого розвитку України” 

Харків, 25-

26 жовтня 

2018 р. 

Суть та види виправлень у 

фінансовій звітності 
Чабанюк О. М. 

48.  Білотіл О. “Облік і аудит” 411 гр., Міжнародна науково- Львів, 28 Напрями сталого розвитку в Україні Чабанюк О. М. 



денна форма практична інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в умовах 

системної кризи” 

листопада 

2018 р. 

49.  

Филик Д. С. 
“Міжнародна економіка”, 

371 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в умовах 

системної кризи” 

Львів, 28 

листопада 

2018 р. 

Принципи обліку та звітності: 

національні та міжнародні вимоги 
Чабанюк О. М. 

50.  

Марченко Ю. О. 
“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в умовах 

системної кризи” 

Львів, 28 

листопада 

2018 р. 

Роль бухгалтерського обліку та 

економічного аналізу в оцінці 

фінансового стану підприємства 

Чабанюк О. М. 

51.  

Тимків Д. 
“Міжнародна економіка”, 

371 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в умовах 

системної кризи” 

Львів, 28 

листопада 

2018 р. 

Облікова політика як основа для 

прийняття управлінських рішень 
Чабанюк О. М. 

52.  

Маєтна А. 
“Облік і аудит”,  411 гр., 

денна форма 

VII Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція для здобувачів 

вищої освіти і молодих 

науковців “Інновації в 

обліково-аналітичному 

забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною 

безпекою держави, регіону, 

суб’єктів господарювання – 

міждисциплінарний підхід” 

Харків,  

15-16 

листопада 

2018 р. 

Особливості складання четвертого 

розділу форми № 2 Звіт про 

фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід) “Розрахунок 

показників прибутковості акцій” 

Чабанюк О. М. 

53.  

Семенюк Г. 
“Облік і аудит”,  411 гр., 

денна форма 

VII Міжнародна науково-

практична інтернет – 

конференція для здобувачів 

Харків,  

15-16 

листопада 

Види та властивості акцій Чабанюк О. М. 



вищої освіти і молодих 

науковців “Інновації в 

обліково-аналітичному 

забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною 

безпекою держави, регіону, 

суб’єктів господарювання – 

міждисциплінарний підхід” 

2018 р. 

54.  

Маєтна А., Семенюк 

Г. 

“Облік і оподаткування” 

411 гр., 412 гр. денна 

форма 

І Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція “Державний 

фінансовий контроль, 

незалежний аудит та аналіз: 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Ірпінь, 18-

20 грудня 

2018 р. 

Фінансова звітність суб’єкта малого 

підприємництва та її місце в 

прийнятті управлінських рішень 

Чабанюк О. М. 

55.  

Динис І. В. 
“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018 р. 

Облік і звітність в управлінні 

ризиками підприємства 
Головацька С. І. 

56.  

Марцінко С. Р. 
“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018 р. 

Методика аудиту установчих 

документів та розрахунків із 

учасниками 

Головацька С. І. 

57.  

Черепаня К. П 
“Облік і оподаткування” 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-    

Львів, 22 

листопада 

2018 р. 

Методичні аспекти контролю 

резервного капіталу 
Головацька С. І. 



економічної системи 

України” 

58.  

Даниловська Т. О. 
“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018 р. 

Проблеми автоматизації обліково-

аналітичних процесів у системі 

управління запасами на 

підприємстві 

Редченко К. І. 

59.  

Каліцун С. В. 
 “Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018 р. 

Сучасні вимоги до організації 

внутрішнього контролю на 

підприємстві 

Редченко К. І. 

60.  

Каліцун С. В., 

Даниловська Т. О. 

“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

VII Міжнародна науково-

практична інтернет – 

конференція для здобувачів 

вищої освіти і молодих 

науковців “Інновації в 

обліково-аналітичному 

забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною 

безпекою держави, регіону, 

суб’єктів господарювання - 

міждисциплінарний підхід” 

Харків,  

15-16 

листопада 

2018 р. 

Оцінювання ефективності 

внутрішнього контролю на 

підприємстві 

Редченко К. І. 

61.  

Калинюк Т. Ю. 
“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

VII Міжнародна науково-

практична інтернет – 

конференція для здобувачів 

вищої освіти і молодих 

науковців “Інновації в 

обліково-аналітичному 

забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною 

Харків,  

15-16 

листопада 

2018 р. 

Розвиток стратегічного аналізу в 

умовах діджиталізації 
Редченко К. І. 



безпекою держави, регіону, 

суб’єктів господарювання – 

міждисциплінарний підхід” 

62.  

Таланчук Н. І., 

Павлів М. В. 

 “Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

VII Міжнародна науково-

практична інтернет – 

конференція для здобувачів 

вищої освіти і молодих 

науковців “Інновації в 

обліково-аналітичному 

забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною 

безпекою держави, регіону, 

суб’єктів господарювання – 

міждисциплінарний підхід” 

Харків,  

15-16 

листопада 

2018 р. 

Основні підходи до формування 

облікової політики підприємства 
Редченко К. І. 

63.  

Таланчук Н. І. 
“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

Міжнародна науково-

практична конференція 

“Фінансові механізми 

сталого розвитку України” 

Харків, 25-

26 жовтня 

2018 року 

Стратегічне управління витратами: 

нова парадигма аналізу витрат 
Редченко К. І. 

64.  

Павлів М. В. 
“Облік і оподаткування”,  

заочна форма 

Міжнародна науково-

практична конференція 

“Новини науки та прикладні 

наукові розробки” 

Львів, 28 

жовтня 

2018 року 

Управлінський контроль у 

роздрібній торгівлі в умовах 

глобалізації 

Редченко К. І. 

65.  

Пушкаш М. І. 
“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково 

- практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 19-

20 квітня 

2018р. 

Економічна сутність і принципи 

оренди, як об’єкта бухгалтерського 

обліку 

Бойко Р. В. 

66.  

Неділька Д. М. 
 “Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

Львів, 22 

листопада 

2018р. 

Економічна сутність та якісні 

характеристики фінансової звітності 
Бойко Р. В. 



України” 

67.  

Сметаняк А. О. 
“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково 

- практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018р. 

Контроль якості аудиторських 

послуг: реалії нашого сьогодення 
Воронко О. С. 

68.  

Паньків В. М. 
“Облік і оподаткування”,  

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018р. 

Економічний аналіз як інструмент 

підвищення ефективності 

операційних витрат 

Воронко О. С. 

69.  

Петрук Л. Є 
 “Облік і оподаткування”,  

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018р. 

Роль та функції податків у 

фінансовій системі держави 
Воронко О. С. 

70.  

Стахів Н. М. 
“Облік і оподаткування”, 

денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково 

- практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 19-

20 квітня 

2018р. 

Окремі питання аудиту власного 

капіталу 
Воронко Р. М. 

71.  
Білецька Н. І 

“Облік і оподаткування”,  

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Львів, 22 

листопада 

Методичні підходи до контролю 

основних засобів 
ВоронкоР. М. 



здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

2018р. 

72.  

Ганик М. В. 
 “Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів. 22 

листопада 

2018 р. 

Роль фінансової звітності в 

інформаційному забезпеченні 

управління підприємством 

ВоронкоР. М. 

73.  

Курта Я. В 
 “Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018р. 

Інформаційне забезпечення аудиту 

операцій з оплати праці 
Воронко Р. М. 

74.  

Кучінка І. В. 
 “Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018р. 

Використання результатів контролю 

випуску і реалізації готової 

продукції в процесі управління 

Воронко Р. М. 

75.  

Білик В. Р. 
“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Львів, 22 

листопада 

2018р. 

Предметна сфера і об’єкти аудиту 

виробничих запасів 
ВоронкоР. М. 



здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

76.  

Богдан С. В. 
“Облік і оподаткування”, 

денна форма,  

ХІІІ Всеукраїнська науково 

- практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 19-

20 квітня 

2018р. 

Історичні аспекти розвитку 

бухгалтерського балансу 
Герасименко Т. О. 

77.  

Федус М. І. 
 Облік і оподаткування”, 

денна форма,  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018р. 

Суть платоспроможності як 

економічної категорії 
Герасименко Т. О. 

78.  

Богдан А. В. 
“Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково 

- практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 19-

20 квітня 

2018р. 

Аналіз витрат та їх фінансування 

відділу охорони здоров’я 

виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради 

Калайтан Т. В. 

79.  

Химинець Б. Ю. 
 “Облік і оподаткування”,  

заочна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково 

- практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

Львів, 19-

20 квітня 

2018р. 

Аналіз інновацій, які стосуються 

фінансової звітності, відповідно до 

нової редакції Закону України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” 

Калайтан Т. В. 



проблеми та перспективи 

розвитку” 

80.  

Ийдер М. В. 
 “Облік і оподаткування”, 

заочна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково 

- практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів,  

19-20 

квітня 

2018р. 

Концептуальні засади аналізу 

інвестиційної активності 

підприємства 

Калайтан Т. В. 

81.  

Богдан А. В. 
 “Облік і оподаткування”,  

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018р. 

Аналіз виконання кошторису 

видатків загального фонду відділу 

охорони здоров’я виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради 

Калайтан Т. В. 

82.  

Химинець Б. Ю. 
 “Облік і оподаткування”,  

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 22 

листопада 

2018р. 

Методи діагностики банкрутства 

підприємства 
Калайтан Т. В. 

 



 
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 здобувач вищої освіти освітнього рівня 

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

Заступник голови СНГ – Коробецька Анна, студентка здобувач вищої освіти 

освітнього рівня “бакалавр” спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та 

страхування”. 

 

1. Найголовніші досягнення 
15 травня 2018р. у Навчально-методичному центрі “Укоопосвіта” м. Києва 

відбувся всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з дисципліни 

“Страхові послуги”, в якому взяла активну участь студентка 362 гр. спеціальності 

“Фінанси, банківська справа та страхування” Дяків І. І. 

На конкурс подано наукову роботу на тему: “Побудова ефективних каналів 

продажу страхових продуктів у регіоні для забезпечення ефективної роботи 

страхової компанії” (наук. керівник к.е.н., доцент кафедри фінансово-економічної 

безпеки та банківського бізнесу Костак З. Р.) 

За результатами 

проведеного конкурсу Дяків 

Ірина отримала диплом І 

ступеня і нагороджена 

грамотою та грошовою 

премією, а ПАТ Страхова гр. 

“Ю.БІ.АЙ – КООП” запросила 

студентку пройти виробничу 

практику в регіональному 

підрозділі компанії протягом 

одного місяця. 



 
 

Під керівництвом к.е.н., доцента 

кафедри фінансово-економічної безпеки та 

банківського бізнесу Костак З. Р., 13 

березня 2018р. подано на конкурс у ДВНЗ 

“КНЕУ імені Вадима Гетьмана” наукову 

роботу студентки спеціальності 

“Менеджмент”, освітньо-професійної 

програми “Управління фінансово-

економічною безпекою” Гриник Катерини 

на тему: “Сучасний інструментарій 

діагностики проблемності у діяльності 

банків України”.  

За результатами проведеного конкурсу 

Гриник Катерина отримала сертифікат 

переможця І туру конкурсу студентських 

наукових робіт “Кредитно-банківська 

система: історія, сучасність та перспективи 

розвитку”.



22 листопада 2018 року кафедрою фінансів, кредиту та страхування було 

проведено ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Сучасний стан та пріоритети модернізації 

фінансово-економічної системи України”, у якій активно взяли участь члени 

гуртка. 

 
Співорганізатори заходу: Львівський торговельно-економічний університет, 

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, 

Державна установа “Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН 

України”, Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет 

управління та бізнесу. 

Відкрила науковий форум вітальним словом модератор та організатор заходу 

к.е.н., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування університету Т.В. 

Мединська.  

 
 

До вітального слова 

також долучилися: директор 

Інституту економіки та 

фінансів к.е.н., доцент Т.О. 

Герасименко, завідувач 

кафедри фінансів, кредиту та 



страхування д.е.н., професор С.В. Черкасова, старший науковий співробітник ДУ 

“Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України” к.е.н. С.Д. 

Щеглюк.  

 

Робота конференції відбувалася за такими тематичними напрямами:  

Секція 1. Економіка України в період фінансово-економічної нестабільності: 

пріоритети модернізації та подальшого поступу. 

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

перспективи удосконалення. 

Секція 3. Бюджетно-податкова політика та реформування фінансової системи. 

Секція 4. Механізми подальшого розвитку банківської системи України. 

Секція 5. Напрями та інструменти забезпечення інвестиційної привабливості 

національного господарства. 

Секція 6. Мікрорівневі аспекти модернізації фінансово-економічного стану. 

Секція 7. Осучаснення інструментів обліку, аналізу та аудиту. 

 
Загальна кількість учасників налічувала понад 160 осіб, в тому числі студенти, 

аспіранти та молоді учені з 25 вишів та наукових установ з 10 міст України: Львова, 

Києва, Ірпеня, Івано-Франківська, Рівного, Умані, Сум, Мукачева, Чернігова, 

Харкова. 

 

На завершення директор 

Інституту економіки та фінансів, 

доц. Герасименко Т.О. вручила 

доповідачам конференції 

дипломи. 

 

 



 

2. Участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах 
 

17-18 квітня 2018 року на базі Харківського національного економічного 

університету ім. Семена Кузнеця відбувся ІІ етап Всеукраїнських студентських 

олімпіад зі спеціальностей “Фінанси і кредит” та “Державні фінанси”. До участі в 

олімпіаді від університету були скеровані студенти-переможці І туру напряму 

підготовки “Фінанси і кредит” – Мисько Лідія та Островська Мар’яна, які 

отримали сертифікати за участь. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Переможці І етапу Олімпіади з дисципліни “Банківська справа”, взяли активну 

участь у ІІ етапі олімпіади, яка відбулася 18-20 квітня 2018 року на базі 

університету державної фіскальної служби України. За результатами конкурсу 

Цибульський Андрій студент 462 гр. спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхування” нагороджений грамотою “За філософський підхід до вирішення 

завдань”, а Дяків Ірина  студентка 362 гр. спеціальності “Фінанси, банківська справа 

гта страхування” відзначена грамотою “За практичні здібності”. 

 



 

 

18-20 квітня 2018 року у Тернопільському національному економічному 

університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

“Податкова система України”. До участі в олімпіаді заявлено 82 студенти з 36 

закладів вищої освіти України.  

 

 
 

Львівський торговельно-економічний університет на олімпіаді представляли 

студенти-переможці І туру спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхування” Мельнічук Яна та Чорний Олег (462 гр.). 



 

Мельнічук Яна була нагороджена дипломом 

“За прогресивні пропозиції та практичну цінність 

напрямків реформування податкової системи 

України”. 

 

 
 

 

 

19-20 квітня 2018 року на базі Одеської державної академії будівництва та 

архітектури відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

“Інвестування”, в якому взяли участь магістри освітньо-професійної програми 

“Управління фінансово-економічною безпекою” Павлишин Анастасія та 

Прокоп'юк Олена. За результатами конкурсу Павлишин А. була нагороджена 

грамотою “За творчий підхід, проявлений при виконанні завдань”. 

 
 



 

 

 

 

За результатами ІІ етапу Павлишин 

Анастасія нагороджена грамотою за творчий 

підхід, проявлений при виконанні завдань ІІ 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни “Інвестування”. 

 

 

 

 

 

 

 

27-28 квітня 2018 року на базі Луцького національного технічного 

університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

“Фінансовий менеджмент”. До участі в олімпіаді від ніверситету була скерована 

студентка магістратури спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” 

Ваніш Галина, яка за результатами олімпіади отримала грамоту у номінації 

“Кращий фінансовий аналітик”. 
 

 



3. Основні заходи 
 

15 березня 2018 р. керівниками студентського наукового гуртка “Фінанси, 

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

Р. проведено засідання гуртка, на якому заслухали доповіді його учасників за темою 

“Сучасний стан та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України”. За 

результатами цього засідання студентка 3 курсу спеціальності “Фінанси, банківська 

справа та страхування” Дяків Ірина під керівництвом к.е.н., доцента кафедри 

фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу Костак З. Р. підготувала та 

подала на конкурс у Навчально-методичний центр “Укоопосвіта” наукову роботу на 

тему: “Побудова ефективних каналів продажу страхових продуктів у регіоні для 

забезпечення ефективної роботи страхової компанії”. 

16 квітня 2018 р. кафедрою фінансово-економічної безпеки та банківського 

бізнесу для студентів університету спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

страхування” та активних-членів студентського наукового гуртка “Фінанси, безпека, 

банківський та страховий бізнес” було організовано екскурсію у відділення 

Західного ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”. 

В межах заходу керівник відділення Л. М. Драгула та керівник напряму HR 

Т.С. Дучак ознайомили присутніх з історією створення ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”. 

його організаційною структурою та конкурентною позицією на ринку банківських 

продуктів та послуг.  

Значну увагу Тетяна Степанівна 

приділила питанням організації 

проходження онлайн-практики, яка 

спрямована на краще засвоєння і 

поглиблення теоретичних знань 

студентів.  

Наголосила, що за результатами 

успішного завершення практики кожен 

студент має можливість 

працевлаштування у ПАТ КБ 

“ПРИВАТБАНК” 

 

24 квітня 2018 р. в університеті проведено лекцію для найактивніших 

студентів-членів гуртка “Фінанси, безпека, банківський та страховий бізнес” та 

студентів спеціальностей “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік і 

оподаткування”, “Менеджмент” (ОПП “Управління фінансово-економічною 

безпекою”), “Економіка” за участю hr-бізнес-партнера Західної України 

Департаменту управління персоналом ПАТ “ОТП Банк” Шабан Софії, регіонального 



менеджера корпоративного бізнесу Пришляка Вячеслава та регіонального 

менеджера відділу “Агрофабрика” Максимич Оксани, яка носила прикладний 

характер і відповідала сучасним вимогам організації навчального процесу. 

 

Цікавою, інформативною та 

презентативною була доповідь Вячеслава 

Пришляка щодо особливостей 

кредитування корпоративних клієнтів та 

оцінки їх кредитоспроможності, яку 

студенти мали змогу провести на основі 

роздаткового матеріалу.  

 

 

 

 

 

 

Про специфіку кредитування агробізнесу 

ПАТ “ОТП Банк” в сучасних умовах розповіла 

Оксана Максимич. Присутні мали змогу 

отримати відповіді на усі поставлені питання, а 

найактивніші студенти отримали подарунки від 

ПАТ “ОТП Банк”. 

 

 

 

 

 

 

Викладачі кафедри фінансово-

економічної безпеки та банківського 

бізнесу висловили подяку 

представникам банку за інформативно-

насичену лекцію, яка сприяє 

поєднанню теоретичних знань та 

практичного досвіду у підготовці 

здобувачів ступеня вищої освіти.   



22 травня 2018 р. кафедрою фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 

організовано і проведено ІІІ 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 та страховий 

бізнес” під керівництвом проф. 

Копилюк О. І., доцентів: Рущишин Н. 

М., Самури Ю. О., Музички О. М., 

Бучко І. Є., Костак З. Р., Мединської Т. 

В., Чуй І. Р. 
 

23 травня 2018 р. активні члени студентського наукового гуртка та напряму 

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

страхування” відвідали лекцію на тему: “Незалежний фінансовий консультант – 

твоя перша робота, що може стати справою життя”, яку провели представники 

міжнародної компанії OVB Allfinanz Ukraine (провідний фінансовий радник Крупка 

Володимир та фінансовий консультант Серветник Роман), яка є провідним 

фінансовим посередником у Європі та лідером з надання фінансових послуг для 

населення. 

Під час зустрічі представники 

компанії наголосили на критеріях 

вибору роботи для майбутніх 

фахівців спеціальності “Фінанси, 

банківська справа та страхування” та 

зосередили увагу на діяльності 

супермаркета фінансових послуг OVB 

Allfinanz Ukraine, який надає високоякісний 

комплексний фінансовий консалтинг, 

орієнтований на індивідуальні потреби, 

побажання та цілі клієнтів, а також пропонує 

продукти виключно добірних, провідних і 

потужних у фінансовому плані компаній у 

фінансовій галузі. 



25 травня 2018 р. студенти-члени наукового гуртка та студенти спеціальності 

“Фінанси, банківська справа та страхування” відвідали лекцію від практика на тему: 

“Роль великих платників податків у формуванні податкових надходжень до 

бюджету України”, котра була проведена Понятівським І.С., начальником відділу 

погашення боргу Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС. 

На зустрічі було висвітлено: основні 

законодавчі вимоги до діяльності 

великих платників податків в 

Україні, податкові надходження 

великих платників податків до 

бюджету України за 2016-2017 рр., 

аналіз контрольно-перевірочних 

робіт підрозділами аудиту, проблеми 

відшкодування ПДВ, тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 червня 2018 р. керівниками студентського наукового гуртка “Фінанси, 

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

Р. проведено заключне засідання студентського наукового гуртка на якому, його 

керівники та голова СНГ Дяків Ірина, підвели підсумки роботи гуртка за 2017-2018 

н.р. 

24 жовтня 2018 р. відбулося засідання Студентського наукового гуртка 

“Фінанси, безпека, банківський та страховий бізнес”. Із вітальним словом виступили 

завідувач кафедри фінансів, кредиту і страхування д.е.н., проф. Черкасова С. В. та 

заступник завідувача кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського 

бізнесу з наукової та виховної роботи  к.е.н., доц. Рущишин Н. М.  

Під час організаційного засідання було обрано заступника голови СНГ– 

студентку 2 курсу спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” - 

Коробецьку Анну. 

Голова СНГ – Дяків Ірина  студентка спеціальності “Фінанси, банківська 



справа та страхування” презентувала усім присутнім результати своєї наукової 

діяльності, а гаслом свого виступу “Я зможу довести Вам, що наука – це цікаво”, 

намагалася виявити зацікавленість учасників СНГ до активної наукової діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Студентські публікації 

 

У 2018 р. студентами наукового гуртка “Фінанси, 

безпека, банківський та страховий бізнес” опубліковано 148 

наукових праць, в тому числі 2 статті у фахових виданнях: 

 

1. Галас Х. Ю. Сучасні тенденції формування і розподілу доходів місцевих 

бюджетів України / Т. В. Мединська, Х. Ю. Галас // Глобальні та національні 

проблеми економіки. – 2018. – № 21. – С. 609-614. 

2. Стройний І. М. Податкове регулювання розвитку малого підприємництва в 

Україні / Т. В. Мединська, І. М. Стройний // Інноваційна економіка. – 2018. – № 9-10 

(77). – С. 27-31. 

 



Інформація про участь студентів наукового гуртка “Фінанси, безпека, банківський та страховий бізнес” у наукових конференціях у 

2018 році 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

Спеціальність/напрям 

підготовки, номер групи, 

форма  

Повна назва та статус  

конференції у якій взяв участь 

студент 

Місце і 

період 

проведення 

конференції 

Назва доповіді, тез доповіді Науковий керівник 

1.  Джус Т. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Чинники розвитку ринку страхових 

послуг в Україні 
Черкасова С.В. 

2.  Остаповець А. П. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”,  

761 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Роль та значення інвестиційної 

діяльності в діяльності банків 
Черкасова С.В. 

3.  Штангер Т. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Основні засади реалізації 

кредитування в діяльності банків 
Черкасова С.В. 

4.  Томчук І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма 

VІІ Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція для здобувачів 

вищої освіти і молодих 

науковців “Інновації в 

обліково-аналітичному 

забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною 

Харків, 

15-16 

жовтня 

2018 р. 

Необхідність посилення 

податкового контролю при 

оподаткуванні доходів фізичних 

осіб в Україні 

Власюк Н.І. 



безпекою держави, регіону, 

суб’єктів господарювання – 

міждисциплінарний підхід” 

5.  Батюк Л. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма 

VІІ Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція для здобувачів 

вищої освіти і молодих 

науковців “Інновації в 

обліково-аналітичному 

забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною 

безпекою держави, регіону, 

суб’єктів господарювання – 

міждисциплінарний підхід” 

Харків, 

15-16 

жовтня 

2018 р. 

Ефективність формування ресурсної 

бази банку 
Чуй І.Р. 

6.  Млечко М. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

261 гр., денна форма 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України 

в умовах глобальних 

викликів і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р 

Страхові фонди суспільства Чуй І.Р. 

7.  Тимків Д. О. 
“Міжнародна економіка”, 

271 гр., денна форма 

XIІI Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018 р. 

Боргова політика України на 

сучасному етапі 
Чуй І.Р. 



8.  Ваніш Г. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

661 гр., денна форма 

ХLІ міжнародна наукова 

студентська конференція 

“Актуальні питання 

розвитку економіки, 

харчових технологій та 

товарознавства” 

Полтава, 

17-18 

квітня 

2018 р. 

Пріоритети та інструменти 

удосконалення грошово-кредитної 

політики в системі забезпечення 

фінансової безпеки України 

Чуй І.Р. 

9.  Цибульський А. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Домогосподарства у фінансовій 

системі державі: економічна суть, 

значення та функції 

Чуй І.Р. 

10.  Мельницька Я. А. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

462 гр., денна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Доходи державного бюджету: 

сутність, призначення та роль 
Андрейків Т.Я. 

11.  Сава А. Р. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Принципи ефективного управління 

ресурсною базою банків 
Андрейків Т.Я. 

12.  Сняданко Ю. П. 
“Менеджмент”, 16-0911-

001 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Податкові платежі до бюджету: суть 

та значення 
Андрейків Т.Я. 



економічної системи 

України” 

13.  Ковтун Н. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

761 гр., денна форма 

XV Науково-практична 

конференція студентів 

закладів вищої освіти 

споживчої кооперації 

України “Інноваційні 

процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності 

підприємства” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Ключові аспекти та показники 

оцінки впливу інновацій на 

підприємство 

Мицак О.В. 

14.  Ковтун Н. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

761 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів,  

22 

листопада 

2018 р 

Сутність та методика оцінювання 

фінансового потенціалу 

підприємства 

Мицак О.В. 

15.  
Микита А. М., 

Скляр Т. І. 

“Фінанси, і кредит”, 461 

гр.,  денна форма 

XV науково-практична 

конференція студентів 

закладів вищої освіти 

споживчої кооперації 

України “Інноваційні 

процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності 

підприємства” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Інноваційна активність підприємств 

України: регіональні аспекти 
 

16.  Крутова С. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Засоби забезпечення ефективного 

управління прибутком в контексті 

зростання вартості підприємства 

Юсипович О.І. 

17.  Банюк Е. С. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

Львів, 

22 

листопада 

Роль фінансової стратегії в 

забезпеченні розвитку підприємства Юсипович О.І. 



молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

2018 р. 

18.  Козлова О. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

261 гр., денна форма 

ІІ Міжнародна студентська 

інтернет-конференція “Стан 

та перспективи розвитку 

обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування в умовах 

поглиблення 

євроінтеграційних процесів” 

Львів, 

22-23 

березня 

2018 р. 

Досвід країн Європейського союзу у 

справлянні транспортного податку 

Мединська Т В. 

19.  Антоненко І. Ю. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”  

261 гр., денна форма 

ІІ Міжнародна студентська 

інтернет-конференція “Стан 

та перспективи розвитку 

обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування в умовах 

поглиблення 

євроінтеграційних процесів” 

Львів, 

22-23 

березня 

2018 р. 

Реформування податкового 

законодавства України в умовах 

євроінтеграції 

Мединська Т.В. 

20.  Кінаш І. С. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

“Облік і оподаткування: 

реалії та перспективи” 

Ірпінь, 

18-

20квітня 

2018 р. 

Корпоративний податковий 

менеджмент: економічний зміст, 

функції і роль в системі управління 

підприємством 

Мединська Т.В. 

21.  Кук М. І. 

“Економіка”, 631 гр., 

денна форма 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

“Облік і оподаткування: 

реалії та перспективи” 

Ірпінь, 

18-20 

квітня 

2018 р. 

Податковий менеджмент в системі 

управління підприємством в умовах 

євроінтеграції Мединська Т.В. 

22.  
Ковтун Н. О., 

Ваніш Г. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

661 гр., денна форма 

ХІIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018 р. 

Інформаційні технології у системі 

державного податкового 

менеджменту 

Мединська Т.В. 



23.  
Цанько М. В.,  Кацюба 

А. А. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр. денна форма 

ХІIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 19-

20 квітня 

2018 р. 

Податкові ризики на підприємстві 

та їх характерні ознаки 

Мединська Т.В. 

24.  Моляка П. Е. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

ХІIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018 р. 

Проблемні аспекти прибуткового 

оподаткування в Україні 

Мединська Т.В. 

25.  Шелест С. І. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

ХІIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018 р. 

Особливості справляння ввізного 

мита в Україні 

Мединська Т.В. 

26.  Млечко М. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”,  

261 гр., денна форма 

ІІІ Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми та перспективи 

розвитку України в галузі 

управління та 

адміністрування: ініціативи 

молоді” 

Одеса, 

26-27 

квітня 

2018 р. 

Контрольно-перевірочна робота 

Державної фіскальної служби 

України 

Мединська Т.В. 

27.  
Кінаш І. С., 

Богдан С. В. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

Харків, 

17 травня 

2018 р. 

Податковий контроль : теоретичні 

та практичні аспекти 

Мединська Т.В. 



та перспективи розвитку 

України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

28.  
Кук М. І.,  

Гудзоватий О. І. 

“Економіка”, 631 гр., 

денна форма 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку 

України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

Харків, 

17 травня 

2018 р. 

Особливості корпоративного 

податкового менеджменту 

Мединська Т.В. 

29.  Доценко Л. К. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр. денна форма 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку 

України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

Харків, 

17 травня 

2018 р. 

Суть податкового контролю та 

процедура його проведення 

Мединська Т.В. 

30.  Саварин Ю. В. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку 

України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

Харків, 

17 травня 

2018 р. 

Особливості сплати єдиного 

податку з фізичних осіб-

підприємців 

Мединська Т.В. 

31.  Пархомов Р. Е. 

“Менеджмент”,  3 курс, 

денна форма 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку 

Харків, 

17 травня  

2018 р. 

Види і форми реалізації державної 

податкової політики 

Мединська Т.В. 



України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

32.  Неділька Д. М. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична конференція  

“Фінансування, інвестування 

та кредитування в Україні: 

проблеми та перспективи 

розвитку в кризовій 

економіці” 

Дніпро, 

20 травня 

2018 р. 

Спеціальний податковий режим для 

сільгоспвиробників в умовах 

реформування законодавства 

Мединська Т.В. 

33.  Остаповець А. П. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр. денна форма 

Міжнародна науково-

практична конференція  

“Фінансування, інвестування 

та кредитування в Україні: 

проблеми та перспективи 

розвитку в кризовій 

економіці” 

Дніпро, 

20 травня 

2018 р. 

Організаційні засади здійснення 

митного контролю в сучасних 

умовах 

Мединська Т.В. 

34.  Харівська Х. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

261 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична конференція  

“Фінансування, інвестування 

та кредитування в Україні: 

проблеми та перспективи 

розвитку в кризовій 

економіці” 

Дніпро, 

20 травня 

2018 р. 

Фіскальна роль податку на прибуток 

підприємств в умовах кризи 

Мединська Т.В. 

35.  Логін Д. В. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Податкове стимулювання  

інноваційно – інвестиційної  

діяльності Мединська Т.В. 

36.  Мельник Л. В. 

 “Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Сучасні новації адміністрування 

ПДВ 

Мединська Т.В. 



37.  Куровець Т.А. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Сучасні проблеми податкової 

політики в Україні 

Мединська Т.В. 

38.  Русяк Р. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр. денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Форми міжнародної конкуренції 

податкових систем 

Мединська Т.В. 

39.  Мисько Л. І. 

“Фінанси, та кредит”,  461 

гр., денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Оцінювання надходжень від 

основних бюджетоутворюючих 

податків в Україні Мединська Т.В. 

40.  Ціцяла А. С. 

“Економіка”, 631 гр., 

денна форма 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Податковий менеджмент як 

механізм регулювання податкових 

правовідносин суб’єктів 

господарювання 

Мединська Т.В. 

41.  Ціцяла Н. С. 

“Економіка”, 631 гр., 

денна форма 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Суть та функції податкового 

менеджменту в сучасних умовах 

Мединська Т.В. 

42.  Воробець А. А. 
“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

Львів, 

22 травня 

Роль фінансової децентралізації у 

створенні об’єднаних 
Мединська Т.В. 



заочна форма конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

2018 р. територіальних громад в Україні 

43.  Талько А. Л. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Суспільні трансформації і 

безпека: людина, держава, 

соціум” 

Львів, 

14 червня 

2018 р. 

Єдиний соціальний внесок як 

основне джерело фінансових 

ресурсів Пенсійного фонду України Мединська Т.В. 

44.  Марич Г. І. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Суспільні трансформації і 

безпека: людина, держава, 

соціум” 

Львів, 

14 червня 

2018 р. 

Сучасний стан спрощеної системи 

оподаткування в Україні та її вплив 

на розвиток підприємництва Мединська Т.В. 

45.  
Дубов А. В., 

Кондрич С. В. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Суспільні трансформації і 

безпека: людина, держава, 

соціум” 

Львів, 

14 червня 

2018 р. 

Податок на прибуток підприємств в 

умовах євроінтеграції 

Мединська Т.В. 

46.  Кочурка Е. В. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

“Фінансові механізми 

сталого розвитку України” 

Харків, 

25-26 

жовтня 

2018 р. 

Податковий борг: суть, структура та 

джерела погашення 
Мединська Т.В. 

47.  Стройний І. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”,  

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Складові державної фінансової 

політики у сфері підтримки малого 

бізнесу в Україні 

Мединська Т.В. 

48.  Шарко П. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

362 гр. денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

Львів, 

22 

листопада 

Податок на виведений капітал: 

перспективи та наслідки 

запровадження в Україні 

Мединська Т.В. 



молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

2018 р. 

49.  Стахів Н. М. 
“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

VІ Міжнародна науково-

практичної інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми обліково-

аналітичного процесу в 

управлінні 

підприємницькою 

діяльністю” 

Мукачево, 

22 

листопада 

2018 р. 

Адміністрування податків в умовах 

імплементації вітчизняного 

законодавства до європейських 

вимог 

Мединська Т.В. 

50.  Вольбин В. В. 
“Економіка”, 

631 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція  “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в  умовах 

системної кризи” 

Львів, 

28 

листопада 

2018 р. 

Типологізація податкової політики з 

метою регулювання національної 

економіки 

Мединська Т.В. 

51.  
Холявінський П. В. 

Пасенченко Ю. С. 

“Економіка”, 

631 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція  “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в  умовах 

системної кризи” 

Львів, 

28 

листопада 

2018 р. 

Сучасні методи податкового 

планування і прогнозування 
Мединська Т.В. 

52.  Пелех С. В. 
“Економіка”, 

631 гр., денна форма 

І Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція “Державний 

фінансовий контроль, 

незалежний аудит та аналіз: 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Ірпінь, 

18-20 

грудня 

2018 р. 

Митний контроль: принципи та 

порядок здійснення в Україні 
Мединська Т.В. 

53.  
Лукашевич В. В., 

Воробйова Т. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

361 гр. денна форма; 

“Менеджмент”, 

1431 гр. денна форма 

І Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція “Державний 

фінансовий контроль, 

незалежний аудит та аналіз: 

Ірпінь, 

18-20 

грудня 

2018 р. 

Акцизне оподаткування та його 

адміністрування в Україні 
Мединська Т.В. 



проблеми та перспективи 

розвитку” 

54.  Горленко Я. Я. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

14.61 гр., денна форма   

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

 

Сучасні методи управління 

прибутковістю банків 
Копилюк О. І. 

55.  Прокопюк О. О. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”,  

14.61 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Економічна безпека підприємства та 

основні засади її забезпечення 
Копилюк О. І. 

56.  Сарвас В. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

14.61 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Механізм управління фінансовою 

безпекою банків та його складові 
Копилюк О. І. 

57.  Борова Х. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Суть та особливості забезпечення 

інноваційно-інвестиційної складової 

економічної безпеки держави 

Копилюк О. І. 



і загроз” 

58.  Гриник І. Я. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Механізм формування безпеки 

банків України 
Копилюк О. І. 

59.  Дутчак О. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

 

Основні засади формування 

кредитної політики банку 
Копилюк О. І. 

60.  Чигрина Ю. Ю. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Управління проблемною 

заборгованістю банків в умовах 

наростання кризових явищ 

Копилюк О. І. 

61.  Коваль Н. М. 

 Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Сучасні підходи до діагностики 

кризових явищ у діяльності банків 
Копилюк О. І. 



62.  Прокопюк О. О. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”,  

14.71 гр., денна форма  

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

структур в Україні” 

Львів, 

22-24 

листопада 

2018 р. 

Платоспроможність та її місце в 

економічній безпеці підприємства 
Копилюк О. І. 

63.  Дутчак О. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Особливості формування кредитної 

політики банків 
Копилюк О. І. 

64.  Черняк В. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Сучасні методи управління 

кредитною діяльністю банків 
Копилюк О. І. 

65.  Чигрина Ю. Ю. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Сучасні методи управління 

проблемною заборгованістю банків 
Копилюк О. І. 

66.  Гамула М. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Особливості моніторинг валютного 

ризику банку 
Музичка О. М. 



умовах глобальних викликів 

і загроз” 

67.  Доценко Л. К. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Напрями підвищення ефективності 

управління ресурсним потенціалом 

вітчизняних банків 

Музичка О. М. 

68.  Драннік Ю. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Формування комплексної системи 

моніторингу ризиків банку 
Музичка О. М. 

69.  Кравець О. П. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Процентна політика банку в 

сучасних умовах 
Музичка О. М. 

70.  Рац А. А. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Розвиток кредитних послуг банків в 

сучасних умовах 
Музичка О. М. 



і загроз” 

71.  Борович В. І. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Удосконалення інструментарію 

гарантування безпеки страхових 

компаній 

Музичка О. М. 

72.  Вако В. В. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Структурні компоненти економічної 

безпеки та їх функції у глобальному 

та локальному середовищі 

Музичка О. М. 

73.  Вовк А. Я. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Оцінювання сучасного стану та 

проблем у забезпеченні фінансової 

безпеки банків 

Музичка О. М. 

74.  Павлишин А. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

14.61гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Фінансова стійкість підприємства як 

основа його безпечного 

функціонування 

Музичка О. М. 



75.  Павлишин А. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

14.71 гр., денна форма  

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

структур в Україні” 

Львів, 

22-24 

листопада 

2018 р. 

Антикризовий інструментарій 

забезпечення фінансової стійкості та 

безпеки підприємства 

Музичка О. М. 

76.  Доценко Л. К. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

761гр., денна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Особливості формування механізму 

управління ресурсним потенціалом 

банку 

Музичка О. М. 

77.  Драннік Ю О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Методичний інструментарій 

моніторингу ризиків банку 
Музичка О. М. 

78.  Кравець О. П. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Основні засади вдосконалення 

механізму формування та реалізації 

процентної політики банку 

Музичка О. М. 

79.  Дяків І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

362 гр., денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Напрями формування довіри 

клієнтів до банків в сучасних 

умовах 

Рущишин Н. М. 

80.  Дяків І. І. 
“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

Харків, 

17 травня 

Проблеми та перспективи розвитку 

кредитної діяльності банків України 
Рущишин Н. М. 



362 гр., денна форма  конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку 

України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

2018 р. в умовах євроінтеграції 

81.  Дяків І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

362гр., денна форма  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Суспільні трансформації і 

безпека:  людина, держава, 

соціум” 

Львів, 

14 червня 

2018 р. 

Проблеми та перспективи розвитку 

споживчої кооперації в Україні 
Рущишин Н. М. 

82.  Масна В. А. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Методи управління кредитним 

ризиком банку 
Рущишин Н. М. 

83.  Музичук Л. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”,  

гр. 17-0831-306,  заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Сучасні стратегії та моделі 

управління  прибутковістю банку 
Рущишин Н. М. 

84.  Лахманюк Ю. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Ризик-менеджмент банку як основа 

його безпеки 
Рущишин Н. М. 



розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

85.  Білик П. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

14.61 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Чинники впливу та загрози 

фінансово-економічній безпеці 

банків 

Рущишин Н. М. 

86.  Лихна С. П. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Місце та роль банківської діяльності 

у розширеному відтворенні 

національної економіки 

Рущишин Н. М. 

87.  Русяк Р. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Механізм формування і реалізації 

депозитної політики банку 
Рущишин Н. М. 

88.  Сімора О. М. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Основні напрями зміцнення 

фінансової безпеки держави 
Рущишин Н. М. 



кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

89.  Заоборна О. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Стратегічне управління фінансово-

економічною безпекою 

підприємства 

Рущишин Н. М. 

90.  Ваніш Г. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661, денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Державний борг України в умовах 

загострення фінансових ризиків 
Рущишин Н. М. 

91.  Ковтун Н. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування", 

661 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Інвестиційний клімат в Україні: 

фактори формування та шляхи 

покращення 

Рущишин Н. М. 

92.  Басюк О. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Теоретичні аспекти сутності 

залучених ресурсів банку 
Рущишин Н. М. 



умовах глобальних викликів 

і загроз” 

93.  Курят О. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Власний капітал підприємства та 

його особливості 
Рущишин Н. М. 

94.  Дяків І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462гр., денна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Сучасний стан та перспективи 

розвитку депозитної діяльності 

банків в Україні 

Рущишин Н. М. 

95.  Сабат В. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

361 гр., денна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Споживче кредитування в Україні 

та його особливості 
Рущишин Н. М. 

96.  Мацюк І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Теоретичні аспекти сутності 

інвестицій та інвестиційної 

діяльності 

Рущишин Н. М. 

97.  Пукас В. С. 
“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Львів, 

22 

Ризики в банківській діяльності: 

суть та причини виникнення 
Рущишин Н. М. 



362 гр., денна форма  здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

листопада 

2018 р. 

98.  Млечко М. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

361 гр., денна форма  

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в умовах 

системної кризи” 

Львів, 

28 

листопада 

2018 р. 

Кредитна діяльність банків в 

Україні та її особливості 
Рущишин Н. М. 

99.  Мельницька Я. А. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в умовах 

системної кризи» 

Львів, 

28 

листопада 

2018 р. 

Іноземне інвестування в Україні та 

його особливості 
Рущишин Н. М. 

100.  Гудзоватий О. І. 

“Економіка 

підприємства”, денна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Банківське інвестиційне 

кредитування 

 

Костак З. Р. 

101.  Татарин Ю. Р. 

“Економіка 

підприємства”, денна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Особливості розвитку проектного 

фінансування в Україні 
Костак З. Р. 

102.  Гриник К. В. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

Львів, 

22–24 

листопада 

Сутність антикризового управління 

підприємством 
Костак З. Р. 



форма  соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

структур в Україні” 

2018 р. 

103.  Гриник К. В. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

XV Науково-практична 

конференція студентів 

закладів вищої освіти 

споживчої кооперації 

України “Інноваційні 

процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності 

підприємства” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Зарубіжний досвід інвестування 

інноваційних процесів та його 

використання в Україні 

Костак З. Р. 

104.  Ікава Л. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р 

Чинники розвитку банківської 

інвестиційної діяльності 
Костак З. Р. 

105.  Баранець М. І. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р 

Класифікація ризиків та загроз у 

фінансовій безпеці підприємства 
Костак З. Р. 

106.  Семенов В. М. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 14.61,  денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

Львів, 

22 травня 

2018 р 

Механізм забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства 
Костак З. Р. 



і загроз” 

107.  Гриник К. В. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою», 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р 

Сутність антикризового управління 

підприємством: етапи здійснення та 

основні антикризові заходи 

Костак З. Р. 

108.  
Островська М. М., 

Банюк Е. С. 

“Фінанси та кредит”, 461 

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Маркетинговий аналіз 

інвестиційних проектів 
Костак З. Р. 

109.  Фотан К. М. 
“Фінанси та кредит”, 461 

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Концептуальні засади управління 

ризиками у банках 
Костак З. Р. 

110.  Худа О. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Методи оцінювання рівня 

кредитного ризику банку 
Костак З. Р. 



111.  Цибульський А. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Управління інвестиційними 

проектами 
Костак З. Р. 

112.  Гавриш М. О. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Грошово-кредитна політика як 

регуляторний інструмент у 

забезпеченні безпеки інфляційних 

процесів 

Самура Ю. О. 

113.  Чорук В. Р. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 14.61, денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Моніторинг фінансово-економічної 

безпеки підприємства 
Самура Ю. О. 

114.  Павлишин О. Р. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Характерні ознаки та критерії 

визначення проблемності банків 
Самура Ю. О. 

115.  Павлишин Ю. В. “Управління фінансово- ІІІ Всеукраїнська науково- Львів, Методичні підходи до Самура Ю. О. 



економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

22 травня 

2018 р. 

прогнозування та визначення 

ймовірності банкрутства 

підприємств 

116.  Демкович І. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Економічна суть та значення 

конкурентоспроможності банку 
Самура Ю. О. 

117.  Черешня А. А. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Методи діагностики рівня безпеки 

підприємства та їх класифікація 
Самура Ю. О. 

118.  Гавриш М. О. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

структур в Україні” 

Львів, 

22-24 

листопада 

2018 р. 

Удосконалення методів оцінки 

конкурентоспроможності 

підприємств 

Самура Ю. О. 

119.  Павлишин О. Р. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма 

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

Львів, 

22-24 

листопада 

2018 р. 

Кризовий реінжиніринг як сучасний 

напрям запобігання проблемності 

банків 

Самура Ю. О. 



структур в Україні” 

120.  Павлишин Ю. В. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою", 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

структур в Україні” 

Львів, 

22-24 

листопада 

2018 р. 

Стратегічні методи діагностики 

банкрутства у забезпеченні безпеки 

підприємства 

Самура Ю. О. 

121.  Глінка А. Р. 
“Облік і оподаткування”, 

111 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Особливості інфляції в Україні Бучко І. Є. 

122.  Горошко Б. Я. 
“Облік і оподаткування”, 

111 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Державне регулювання грошової  

сфери 
Бучко І. Є. 

123.  Писанюк В. В. 
“Облік і оподаткування”, 

111 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Роль кредиту в забезпеченні 

економічного зростання 
Бучко І. Є. 

124.  Гаврилюк О. О. 
“Облік і оподаткування”, 

111 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Роль процента в Україні Бучко І. Є. 



аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

125.  Скалоцька С. І. 
“Менеджмент”, 171 гр., 

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Розвиток кредитних відносин в 

Україні 
Бучко І. Є. 

126.  Гавриш М. О. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

заочна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Грошово-кредитна політика як 

регуляторний інструмент у 

забезпеченні безпеки інфляційних 

процесів 

Бучко І. Є. 

127.  Дмитрів І. О. 

 “Економіка 

підприємства”, 131 гр., 

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Грошові реформи в Україні Бучко І. Є. 

128.  Яремчук Д. П. 
“Менеджмент”, 171 гр., 

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Шляхи подолання інфляції в умовах 

інтеграції економіки України 
Бучко І. Є. 



“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

129.  Головчак Л. Р. 
“Менеджмент”, 171 гр., 

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Розвиток банківської системи 

України в сучасних умовах 
Бучко І. Є. 

130.  Мацюк І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

362 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Особливості маркетингу страхових 

організацій в Україні 
Бучко І. Є. 

131.  Дяків І. І . 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

362 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Організація страхової справи в 

зарубіжних країнах 
Бучко І. Є. 

132.  Мельницька Я. А. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

362 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Етапи розвитку страхового ринку 

України 
Бучко І. Є. 



розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

133.  Лозинська О. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Історичні типи та форми 

організаційної діяльності 

центрального банку 

Бучко І. Є. 

134.  Чорний О. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Світовий досвід функціонування 

гарантування банківських депозитів 
Бучко І. Є. 

135.  Мельнічук Я. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Регулювання валютного курсу в 

Україні 
Бучко І. Є. 

136.  Цибульський А. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Платіжні системи та їх 

характеристика 
Бучко І. Є. 



кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

137.  Микита А. М. 
“Фінанси і кредит”, 361 

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Страхування творів  мистецтва Бучко І. Є. 

138.  Скляр Т. І. 
“Фінанси і кредит”, 361 

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Перспективи розвитку страхового 

ринку в Україні 
Бучко І. Є. 

139.  Банюк Е. С. 
“Фінанси і кредит”, 461 

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Незалежність  центрального банку Бучко І. Є. 

140.  Лещух І. М. 
“Фінанси і кредит”, 461 

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Роль стабілізаційних кредитів у 

забезпеченні ліквідності банківської 

системи 

Бучко І. Є. 



умовах глобальних викликів 

і загроз” 

141.  Мисько Л. І. 
“Фінанси і кредит”, 461 

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Роль НБУ в обслуговуванні 

зовнішнього боргу 
Бучко І. Є. 

142.  Дільна З. І. 
“Фінанси і кредит”, 461 

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Співпраця України із міжнародними 

валютно-кредитними і фінансовими 

організаціями 

Бучко І. Є. 

143.  Островська М. В. 
“Фінанси і кредит”, 461 

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Структура і динаміка зміни 

золотовалютних резервів України 
Бучко І. Є. 

144.  Гулай В. А. 

“Економіка 

підприємства”, 331 гр., 

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Особливості створення страхових 

компаній в Україні 
Бучко І. Є. 



і загроз” 

145.  Романюк Б. Р. 

“Економіка 

підприємства”, 331 гр., 

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Розвиток страхування 

відповідальності в Україні 
Бучко І. Є. 

146.  Ярема М. М. 

“Економіка 

підприємства”, 331 гр., 

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Проблеми і перспективи розвитку 

медичного страхування в Україні 
Бучко І. Є. 

 



 
Керівник гуртка – професор кафедри економіки Куцик Валентина Ісідорівна 

Голова СНГ – Пелех Софія, студентка здобувач вищої освіти освітнього рівня 

“магістр” спеціальності 051 “Економіка”. 

Заступник голови СНГ – Яремчук Діана, студентка здобувач вищої освіти  

освітнього рівня “бакалавр” спеціальності  051 “Економіка”. 

 

1. Найголовніші досягнення 
23 лютого 2018 року відбувся Внутрішньовузівський конкурс дипломних 

робіт зі спеціальності “Економіка”. Конкурсна комісія відзначила найкращі 

дипломні роботи: 

1 місце – Дорош В., тема дипломної роботи “Стратегія розвитку експорто-

орієнтованої діяльності підприємства” (науковий керівник проф. Н.Г. Міценко); 

2 місце – Годунько Р., тема дипломної роботи “Діагностика інвестиційної 

привабливості підприємства та розробка заходів з її забезпечення” (науковий 

керівник доц. Т. А. Городня); 

3 місце – Іванійчук О., тема дипломної роботи “Оптимізація складу активів 

торговельного підприємства” (науковий керівник доц. В.І. Куцик). 

3 квітня 2018 року в Київському національному економічному університеті 

ім. В. Гетьмана відбувся другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за спеціалізації “Економіка підприємства”. В ньому взяли участь 140 

учасників з 33 вищих навчальних закладів України, які представили 121 наукову 

роботу. 

За результатами захисту наукових робіт на засіданні галузевої конкурсної 

комісії студент 631 гр. Ціцяла Андрій здобув І місце і був відзначений Дипломом за 

наукову роботу “Стратегічний набір як вектор інтенсивного розвитку підприємства” 

(науковий керівник проф. Міценко Н.Г.), а студентка цієї ж групи Кук Мирослава – 

ІІ місце за наукову роботу “Стратегія управління формуванням та ефективністю 

використання оборотного капіталу в умовах інтеграції та глобального ринку” 

(науковий керівник проф. Куцик В.І.). 



 

5-6 квітня 2018 року на базі Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних робіт 

студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Економіка” за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями “магістр”, в якому взяли участь роботи із 

близько 40 вищих навчальних закладів України. При оцінюванні робіт конкурсною 

комісією враховувалися такі критерії, як: актуальність теми дослідження; 

постановка мети, завдань, визначення предмету та об’єкту дослідження; повнота 

розгляду теоретичного матеріалу та наукових досліджень з обраної тематики; 

розгляд нормативно-правових актів з обраної тематики; рівень застосування 

сучасних методів дослідження; достатність статистичних даних та повнота 

проведення аналізу діяльності підприємства з теми дослідження; аналіз діяльності 

конкурентів та стану галузі, в якій функціонує підприємство; наявність наукової 

новизни роботи; апробація та впровадження результатів дослідження; можливість 

використання пропозицій на практиці. 

 

 

 

За результатами конкурсу випускниця 

спец. “Економіка” Годунько Роксолана здобула І 

місце за дипломну роботу “Діагностика 

інвестиційної привабливості підприємства та 

розробка заходів із її забезпечення”. 

 

 

 

 



Дві роботи відзначені грамотами: 

- дипломна робота Курган І. “Стратегія життєздатності підприємства в 

умовах конкурентного середовища” (науковий керівник доц. Куцик В.І.) в номінації 

“За вагому практичну значимість роботи”; 

- дипломна робота Іванійчук О. “Оптимізація складу активів торговельного 

підприємства” (науковий керівник доц. Лупак Р.Л.) в номінації “За ґрунтовне 

теоретичне дослідження”. 

 

 

12 квітня 2018 року в Харківському державному університеті харчування та 

торгівлі відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 

спеціалізації “Економіка та управління у сфері торгівлі”. На ньому були 

представлені 84 наукових роботи з 34 вищих навчальних закладів з 14 міст України. 

За результатами захисту наукових робіт на підсумковій науково-практичній 

конференції магістрант спец. “Економіка” ЛТЕУ Дорош В. здобув І місце і був 

відзначений дипломом за наукову роботу “Стратегія експортоорієнтованої 

діяльності підприємства в умовах євроінтеграції” (науковий керівник проф. Міценко 

Н.Г.), а студент 631 гр. Ціцяла Н. відзначений грамотою за наукову роботу 

“Інноваційні підходи підвищення конкурентоспроможності в рітейлі” в номінації 

“За креативність ідей та високий рівень наукової роботи” (науковий керівник доц. 

Заярна Н.М.). 



  
 

21 березня 2018 року Науковим товариством молодих вчених університету 

було проведено засідання круглого столу “Економіко-правові проблеми розвитку 

внутрішнього ринку України в умовах інтеграційних процесів”. Відкрили наукове 

засідання вітальним словом ректор університету, проф. П.О. Куцик та проректор з 

наукової роботи, проф. Б.Б. Семак, які підкреслили важливу роль молодих вчених у 

розвитку сучасної науки та наголосили на актуальності тематики заходу. 

Серед доповідачів – ст. викл. кафедри економіки Хомицький А.І. з 

дослідженням “Інституційно-економічний механізм підвищення ефективності 

функціонування підприємств оптової торгівлі”. Автор дослідив місце підприємств 

оптової торгівлі у сфері товарного обігу, представив авторську класифікацію 

методів і показників оцінювання їх діяльності, розробив інституційно-економічний 

механізм ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі. 

22 травня 2018 року на базі університету відбулася ХV науково-практична 

конференція студентів закладів вищої освіти Укркоопспілки “Інноваційні процеси і 

їх вплив на ефективність діяльності підприємства”, на якій обговорені актуальні 

питання економічного розвитку національної економіки в умовах сучасних 

геополітичних й інформаційних трансформацій суспільства. Свої наукові погляди 

представив студент Ціцяла А., який був нагороджений дипломом. 



 

 

2. Участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах 
 

21 грудня 2018 року кафедрою економіки проводився І етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з “Економіки підприємства”, в якому взяли участь студенти 

напряму підготовки “Економіка підприємства” освітнього рівня “бакалавр”. 

Завдання олімпіади передбачали вирішення тестових завдань та розв’язок 

аналітичної задачі з економіки підприємства. 

 

 

За результатами олімпіади визначені 

переможці (431 гр.): 

           І місце – Калецький О.; 

ІІ місце – Романюк Б.  

ІІІ місце – Ярема М. 

 

26 грудня 2018 року кафедрою економіки 

проводився І етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

з “Міжнародної економіки”. 

В олімпіаді взяли участь студенти напряму 

підготовки “Міжнародна економіка” освітнього рівня 

“бакалавр”. Завдання олімпіади передбачали вирішення 

тестових завдань та розв’язок аналітичної задачі з 

міжнародної економіки. За результатами олімпіади 

визначені переможців: І місце – Козлова Ю.; ІІ місце – 

Шлюзар Р. 



3. Студентські публікації у фахових виданнях 

 
У 2018 р. студентами СНГ “Економіка” опубліковано 5 наукових статей у 

фахових виданнях: 

1. Ціцяла А.С. Стратегічний набір як вектор інтенсивного розвитку 

підприємства споживчої кооперації / Н.Г. Міценко, А.С. Ціцяла // Вісник ЛТЕУ : зб. 

наук. праць. – 2018. – Вип. 55. – С. 45-50. – (Сер. економ.). 

2. Дорош В.І. Теоретико-методологічні аспекти планування виходу 

підприємства на європейський ринок / Н.Г. Міценко, І.Ю. Семенюк, В.І. Дорош // 

Підприємництво і торгівля : зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 22. – С. 50-54. 

3. Кук М.І. Формування та вплив взаємозв’язку оборотного та 

інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства / В.І. Куцик, І.В. 

Петрів, М.І. Кук // Вісник ЛТЕУ : зб. наук. праць. – 2018. – Вип. 55. – С. 51-56. – 

(Сер. економ.). 

4. Тис Р.І. Необхідність впровадження світового досвіду мотивації персоналу 

на вітчизняних підприємствах / Р.І. Тис, Н.М. Заярна, Ю.С. Пасенченко // Молодий 

вчений : наук. журн. – 2017. - № 12 (52). – С. 620-624. 

5. Іванійчук О.І. Шляхи та резерви підвищення ефективності використання 

активів торговельних підприємств / О.І. Іванійчук, В.І. Куцик // Модернізація 

економіки: проблеми, шляхи розвитку та перспективи : зб. наук. праць. – 2017. – С. 

48-55. 

 

 

4. Участь у наукових конференціях 

Протягом 2018 року студенти спеціальності “Економіка” представили 

результати своєї науково-дослідної роботи та взяли участь в науково-практичних 

конференціях різного рівня. За результатами участі в конференціях студенти 

опублікували 28 тез доповідей у збірниках матеріалів конференцій та отримали 

відповідні сертифікати про участь в них. 

 

 



Інформація про участь студентів наукового гуртка “Економіка” у наукових конференціях у 2018 році 
 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

Спеціальність/ напрям 

підготовки, номер групи, 

форма навчання 

Повна назва та статус  

конференції у якій взяв участь 

студент 

Місце і 

період 

проведення 

конференції 

Назва доповіді, тез доповіді 

Науковий 

керівник/ 

співавтор 

1.  Широких В. Д. 
“Економіка”, заочна 

форма 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція “Проблеми та 

перспективи розвитку 

економіки України в умовах 

глобалізації” 

Львів, 27 

грудня 

2017 р. 

Планування прибутку підприємства 

на засадах сценарного підходу 
Міценко Н.Г. 

2.  Залога Н. І. 
“Економіка”, заочна 

форма 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція “Проблеми та 

перспективи розвитку 

економіки України в умовах 

глобалізації” 

Львів, 27 

грудня 

2017 р. 

Економічна діагностика як 

аналітичний інструмент управління  

підприємством 

Міценко Н.Г. 

3.  Матійців М.-А. Я 
“Економіка”, 731 гр., 

денна форма 

ІІ Міжнародна науково-

практичної Інтернет-

конференція молодих 

учених “Трансформаційні 

процеси в економіці 

України: глобальні та 

регіональні аспекти” 

Львів, 

24 листопада 

2017 р. 

Реалізація конкурентної стратегії як 

необхідність адаптації підприємства 

до конкурентного середовища 

Куцик В.І. 

4.  Зазуля З. П 
“Економіка”, заочна 

форма 

ІІ Міжнародна науково-

практичної Інтернет-

конференція молодих 

учених “Трансформаційні 

процеси в економіці 

України: глобальні та 

регіональні аспекти” 

Львів, 

24 листопада 

2017 р. 

Методичні основи оцінювання рівня 

ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності 

Куцик В.І. 

5.  
Зазуля З. П., Шевчук А. 

В. 

“Економіка”, заочна 

форма 

Міжнародна науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів і 

молодих вчених “Сучасні 

Луцьк, 

22 листопада 

2017 р. 

Забезпечення конкурентоспромож-

ності продукції як фактор виходу 

вітчизняних підприємств на 

зовнішній ринок 

Куцик В.І. 



технології менеджменту” 

6.  Шевчук А. В. 
“Економіка”, заочна 

форма 

ІІ Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція молодих 

учених “Трансформаційні 

процеси в економіці 

України: глобальні та 

регіональні аспекти” 

Львів, 

24 листопада 

2017 р. 

Стратегічне управління 

формуванням та використанням 

капіталу на підприємстві 

Куцик В.І. 

7.  Шатілло А. В. 
“Облік і аудит”, денна 

форма 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція “Проблеми та 

перспективи розвитку 

економіки України в умовах 

глобалізації” 

Львів, 27 

грудня 

2017 р. 

Системні аспекти податкового 

адміністрування фінансово-

господарської діяльності 

підприємств 

Лупак Р. Л 

8.  
Вольбин В. В., 

Холявінський П. В. 

“Економіка”, 631 гр., 

денна форма 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція “Проблеми та 

перспективи розвитку 

економіки України в умовах 

глобалізації” 

Львів, 27 

грудня 

2017 р. 

Економічна характеристика поняття 

«конкурентоспроможність 

продукції» 

Лупак Р. Л. 

9.  
Жолкевський Д. Р., 

Васьків В. В. 

“Економіка”, заочна 

форма 

Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція “Проблеми та 

перспективи розвитку 

економіки України в умовах 

глобалізації” 

Львів, 27 

грудня 

2017 р. 

Критеріальні методи визначення 

потенціалу 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Лупак Р. Л. 

10.  Баженова І. Д. 
“Економіка”, заочна 

форма 

ΙX Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

вчених “Формування 

механізмів управління 

якістю та підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств” 

Дніпро, 22 

березня 

2018 р. 

Формування ефективної системи 

стимулювання праці персоналу 

підприємства 

Міценко Н.Г. 

11.  Бужанська М.В. 
“Економіка”, 731 гр., 

заочна форма 

VІ Міжнародна науково-

практична конференція 

Львів, 

6 грудня 

Проблеми соціальної 

відповідальності малих підприємств 
Міценко Н.Г. 



“Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та 

безпекою товарів та послуг” 

2018 р.  

12.  Держило С.І. 
“Економіка”, 731 гр., 

заочна форма 

ІІІ Міжвузівська науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих учених 

“Конкурентоспроможність 

підприємств в умовах 

трансформаційних процесів 

в економіці України” 

Харків, 14 

листопада 

2018 р. 

Місце трудового потенціалу у 

формуванні 

конкурентоспроможності малого 

підприємства 

 

Міценко Н.Г. 

13.  Татарин Ю.Р. 
“Економіка”, 731 гр., 

денна форма 

ІІІ Міжвузівська науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих учених 

“Конкурентоспроможність 

підприємств в умовах 

трансформаційних процесів 

в економіці України” 

Харків, 14 

листопада 

2018 р. 

Виробничий потенціал у 

формуванні результатів діяльності й 

конкурентоспроможності 

підприємства 

 

Міценко Н.Г. 

14.  Ціцяла Н. С. 
“Економіка”, 631 гр., 

денна форма 

ХV науково-практична 

конференція студентів 

закладів вищої освіти 

Укоопспілки “Інноваційні 

процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності 

підприємства” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Теоретичні засади побудови 

алгоритму оцінки інноваційних 

процесів на підприємстві 

Куцик В.І. 

15.  Кук М.І. 
“Економіка”, 731 гр., 

денна форма 

Міжнародна наукова 

студентська конференція 

“Проблеми економіки та її  

інноваційний розвиток” 

Львів, 19-

20 квітня 

2018 р. 

Креація вартості бізнесу 

підприємства та ефективне 

управління –портфоліо 

Куцик В.І. 

16.  Кук М.І. 
“Економіка”, 731 гр., 

денна форма 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів вищих навчальних 

закладів 

Київ, 

3-4 

березня 

2018 р. 

Управління ефективністю 

використання оборотного капіталу 

та вплив на креацію вартості бізнесу 

підприємства 

Куцик В.І. 

17.  Тимків Д.О. 
“Економіка”,  371 курс, 

денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

Львів, 22 

листопада 

2018 р. 

Перспективи розвитку 

інтеграційних процесів та їх вплив 

на економічну систему України 

Куцик В.І. 



молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

18.  Яремчук Д. П. 
“Економіка”,  371 гр., 

денна форма 

ХІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 

19-20 квітня 

2018 р. 

Функціональні аспекти системи 

споживчої кооперації в умовах 

інтеграції національної економіки 

Лупак Р. Л. 

19.  Сакаль М. М. 

“Економіка 

підприємства”, 431 гр., 

денна форма 

ΙX Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

вчених “Формування 

механізмів управління 

якістю та підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств” 

Дніпро, 22 

березня 

2018 р. 

Системно-процесний підхід до 

управління 

конкурентоспроможністю 

підприємства 

Лупак Р. Л. 

20.  Процак І. І. 

“Економіка 

підприємства”, 431 гр., 

денна форма 

ΙX Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція студентів, 

аспірантів та молодих 

вчених “Формування 

механізмів управління 

якістю та підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств” 

Дніпро, 22 

березня 

2018 р. 

Складові потенціалу 

конкурентоспроможності 

підприємства 

Лупак Р. Л. 

21.  Прешляк О. П. 
“Економіка”, заочна 

форма 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція “Соціально-

компетентне управління 

корпораціями в умовах 

поведінкової економіки” 

Луцьк, 

28 

листопада 

2018 р. 

Комерціалізація прав на об’єкти 

інтелектуальної власності як спосіб 

забезпечення розвитку корпорацій в 

умовах поведінкової економіки 

Лупак Р. Л. 

22.  Гудзоватий О. І. 
“Економіка”, 731 гр., 

денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Львів, 

22 

Удосконалення стратегічного 

управління прибутковістю 
Лупак Р. Л. 



здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

листопада 

2018 р. 

підприємства 

23.  
Вольбин В. В., 

Прешляк О. П. 

“Економіка”,731 гр., 

денна форма 

VII Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція “Інновації в 

обліково-аналітичному 

забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною 

безпекою держави, регіону, 

суб’єктів господарювання – 

міждисциплінарний підхід” 

Харків, 15-

16 

листопада 

2018 р. 

Характеристика методів 

забезпечення економічної безпеки 

підприємств в умовах погіршення 

конкуренції на внутрішньому ринку 

Лупак Р. Л. 

24.  Гудзоватий О. І. 
“Економіка”, 731 гр., 

денна форма 

VII Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція “Інновації в 

обліково-аналітичному 

забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною 

безпекою держави, регіону, 

суб’єктів господарювання – 

міждисциплінарний підхід” 

Харків, 15-

16 

листопада 

2018 р. 

Характеристики системи управління 

прибутком в контексті забезпечення 

економічної безпеки підприємств 

Лупак Р. Л. 

25.  Холявінський П. В. 
“Економіка”, 731 гр., 

денна форма 

ІІІ Міжвузівська науково-

практична конференція 

студентів, аспірантів та 

молодих учених 

“Конкурентоспроможність 

підприємств в умовах 

трансформаційних процесів 

в економіці України” 

Харків, 14 

листопада 

2018 р. 

Закордонний досвід формування 

державної системи 

антимонопольного регулювання 

Лупак Р. Л. 

26.  Жолкевський Д. Р. 
“Економіка”, заочна 

форма 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

“Сталий розвиток туризму 

на засадах партнерства: 

освіта, наука, практика” 

Львів, 31 

жовтня – 1 

листопада 

2018 р. 

Напрями стимулювання розвитку та 

зміцнення конкурентних позицій 

підприємств туризму в регіонах 

України 

Лупак Р. Л. 



27.  Васьків В. В. 
“Економіка”, заочна 

форма 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

“Сталий розвиток туризму 

на засадах партнерства: 

освіта, наука, практика” 

Львів, 31 

жовтня – 1 

листопада 

2018 р. 

Напрями стимулювання розвитку та 

зміцнення конкурентних позицій 

підприємств туризму в регіонах 

України 

Лупак Р. Л. 

28.  Голубка В. В. 
“Економіка”, заочна 

форма 

II Міжнародна науково-

практична конференція 

“Трансформаційні зміни 

національної економіки в 

умовах євроінтеграції” 

Дубляни, 

30-31 

травня 

2018 р. 

Глобалізаційні процеси та їх вплив 

на соціально-економічний розвиток 

країн 

Заярна Н.М. 

 


