
 

 
 

 



 
СНТ в Інституті економіки та фінансів очолює голова – студентка 

освітнього рівня “бакалавр” напряму підготовки “Облік і аудит” – Будай 

Оксана. 

Науковою роботою студентів курують досвідчені викладачі кафедр 

Інституту економіки та фінансів. Завдяки високій активності студентів 

та їх тісній співпраці із професорсько-викладацьким складом у 2015 році 

здобута перемога у: 

- Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки 

”Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (диплом І ступеня – Телюк Н. В., 

студентка освітнього рівня ”магістр” спец. ”Облік і аудит”, наук. керівник 

проф. Куцик П. О.; диплом ІІ ступеня – Кузьма Х. В., студентка освітнього 

рівня ”магістр” спец. ”Облік і аудит”, наук. керівник проф. Куцик П. О.); 

- Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності ”Облік і аудит” 

(диплом ІІІ ступеня – Телюк Н. В., студентка освітнього рівня ”магістр” спец. 

”Облік і аудит”); 

- Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних 

закладів освіти зі спеціальності “Економіка підприємства” за освітнім рівнем 

“магістр” (диплом за І місце – Бугайчук Н. В., студентка освітнього рівня 

”магістр” спеціальності ”Економіка підприємства”, наук. керівник проф. Іляш 

О. І.; диплом за ІІ місце – Пущик В. Л., студентка освітнього рівня ”магістр” 

спец. ”Економіка підприємства”, наук. керівник доц. Куцик В. І.). 

Впродовж 2015 р. студентами всіх спеціальностей опубліковано 249 

наукових праць, з яких 216 тез доповідей (154 – за результатами проведення 

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

Зокрема, в Інституті відбулися такі заходи: 

- X всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених ”Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу 

і контролю в умовах інтеграційних процесів” (опубліковано 53 тези); 



- Науково-практичній інтернет-конференції “Фінансове забезпечення 

сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів” 

(опубліковано 29 тез); 

- І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція викладачів, 

аспірантів і студентів “Функціонування фінансово-кредитної системи України в 

неокризовий період” (опубліковано 50 тез); 

- VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

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

економічної системи України” (опубліковано 22 тези). 

Таблиця 1 

Результати роботи СНТ Інституту економіки та фінансів за 2015 рік 

Показники 

Студентські наукові гуртки* 
Всього 
по ІЕФ Облік і 

аудит 

Фінанси і 
банківська 

права 

Економіка 
підприємства 

Публікації за 
результатами роботи 

наукових гуртків 
95 128 26 249 

у т. ч.:     
1. Тези доповідей 92 108 16 216 
- в межах ЛКА 72 79 3 154 
- за межами ЛКА 20 29 13 62 
   - всеукраїнські 8 23 2 33 
   - міжнародні 12 6 14 32 
   - за кордоном - - - - 
2. Наукові праці у 
періодичних видання 3 - 10 13 

 - у фахових видання 2 - 10 12 



 
 

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

Чабанюк Одарка Михайлівна; к.е.н., доцент кафедри аудиту Мельник Тарас 

Миколайович. 

Голова СНГ – Кравець Олександр, студент освітнього рівня "бакалавр" 

напряму підготовки “Облік і аудит”; 

Заступник голови СНГ – Кальніна Ганна, студентка освітнього рівня 

“бакалавр” напряму підготовки “Облік і аудит”. 

 

1. Найголовніші досягнення 
24-25 квітня 2015 року в академії відбулася Х всеукраїнська науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених на тему “Стан 

та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах 

економічної інтеграції”, модераторами якого стали кафедра бухгалтерського 

обліку та кафедра аудиту. Організатори заходу – Львівська комерційна 

академія, 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 та контролю. 

Загалом для участі в конференції подано 93 тез. Участь у роботі крім 

представників академії також взяли молоді науковці з таких провідних 

навчальних закладів України: Національної академії статистики, обліку та 



аудиту (м. Київ), Одеського національного економічного університету, 

Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), Житомирського державного 

технологічного університету, Мукачівського державного університету, 

Національного Університету водного господарства та природокористування (м. 

Рівне), Національного університету “Львівська Політехніка”, Львівського 

національного університету імені І. Франка, Київського національного 

університету ім. Шевченка та Навчального наукового інституту економіки, 

менеджменту та права (м. Рівне). 

Найбільша кількість поданих матеріалів конференції – відповідно 

представників, були від академії – 53 учасника, а також від Житомирського 

державного технологічного університету – 6 учасників, Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського – 8 учасників, Національної академії статистики, обліку та 

аудиту – 11 учасників та Національного університету “Львівська Політехніка” – 

5. 

 

 



Безпосередню участь в конференції взяли 63 представника. Робота 

конференції проходила за такими напрямками: проблеми теорії і практики 

бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів; теорія, методика та 

організація економічного аналізу в умовах глобалізації; стан і напрями розвитку 

контролю в умовах інтеграції національної економіки; проблеми економіки на 

мікро- і макрорівнях в сучасних умовах. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



За результатами презентації результатів наукових досліджень учасникам 

конференції, чиї роботи були визнані організаційним комітетом 

найзмістовнішими, вручено дипломи: 

 

дипломи І ступеня  

Анастасії Варгуліч (Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського) та Евеліні Якубич (Львівська 

комерційна академія). 

 

 

 
 

 



дипломи  ІІ ступеня  

Анастасії Рацін (Мукачівський державний університет)  та Надії Гончарук  

(Львівська комерційна академія). 

 

 

 

 

 

 

 

дипломи  ІІІ ступеня  

Аліні Наумовій (Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського) та Богдані Фесюк (Львівська комерційна 

академія). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



2. Участь у всеукраїнських 
студентських олімпіадах 

 
Протягом лютого-березня 2015 року кафедрами бухгалтерського обліку 

та аудиту академії проведено I етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

серед студентів освітніх рівнів "магістр" та “бакалавр” напряму 

підготовки/спеціальності “Облік і аудит”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В організації проведення олімпіади взяли участь проф. Гринів Б, В., доц. 

Лозовицький С. П., доц. Полянська О. А, доц. Чабанюк О. М., доц. Мельник Т. 

М. 



13-15 травня 2015 року на базі Тернопільського національного 

економічного університету проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності “Облік і аудит” серед студентів вищих навчальних 

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. У науковому конкурсі прийняли участь 120 

учасників із 63 провідних вишів України. Від академії для участі в олімпіаді 

було делеговано студентів Телюк Наталію та Якубич Евеліну. За результатами 

написання конкурсних завдань Н. В. Телюк нагороджена дипломом третього 

ступеня (науковий керівник проф. П. О. Куцик). Крім дипломів та грамот 

переможці олімпіади отримали цінні призи, нагороди та відзнаки від 

представників міжнародної мережі фірм KPMG та всеукраїнської професійної 

газети “Все про бухгалтерський облік”. 

 



25 березня 2015 року на базі Київського національного торговельно-

економічного університету відбулася підсумкова науково-практична 

конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і  гуманітарних наук у галузі науки “Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит”. Учасниками науково-практичної конференції стали 

автори 36 кращих наукових робіт з 26 вищих навчальних закладів України, що 

надійшли на ІІ тур і були прорецензовані галузевою конкурсною комісією. Від 

академії участь у науковому форумі взяли студенти І курсу магістратури 

спеціальності “Облік і аудит” Наталія Телюк та Христина Кузьма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студентка Телюк Наталія отримала диплом I ступеня за наукову роботу 

“Підготовка та аудит консолідованої фінансової звітності: теорія, методика, 

організація”. Студентка Кузьма Христина отримала диплом II ступеня за 

наукову роботу “Облікове забезпечення маркетингової політики підприємства” 

(науковий керівник робіт проф. П. О. Куцик). 

 

  



 

3. Участь у наукових  
конференціях 

 
26-27 березня 2015 року у Львівському інституті банківської справі УБС 

НБУ відбулась XV Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів 

“Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку економічних систем” у 

роботі якої взяли участь такі  студенти спеціальності “Облік і аудит”: 

- Кравченко Д. В. з доповіддю "Фінансові результати підприємства та 

особливості їх обліку" (наук. кер. к.е.н., доц. Чабанюк О. М.); 

- Пальчинська М. В. з доповіддю "Облік дебіторської заборгованості в 

системі управління підприємством" (наук. кер. к.е.н., доц. Чабанюк О. М.); 

- Секереш В. В. з доповіддю "Облік, аналіз і контроль виробничих 

запасів на підприємстві" (наук. кер. к.е.н., доц. Чабанюк О. М.); 

- Чиковська Н. М. з доповіддю "Первинний облік основних засобів у 

бюджетних установах : характеристика типових форм" (наук. кер. к.е.н., доц. 

Чабанюк О. М.); 

- Крищук І. з доповіддю "Організація праці на підприємстві" (наук. кер. 

к.е.н., доц. Бойко Р. В.); 

- Гавриляк І. з доповіддю "Економічна сутність основних засобів у 

системі управління необоротними активами підприємства" (наук. кер. к.е.н., 

доц. Бойко Р. В.); 

- Михайленко К. з доповіддю "Визначення собівартості готової 

продукції на виробничому підприємстві" (наук. кер. к.е.н., доц. Бойко Р. В.); 

- Папп Е. з доповіддю "Класифікація витрат у системі управління 

будівельного підприємства" (наук. кер. к.е.н., доц. Бойко Р. В.). 

 



 

16 квітня 2015 року відбулася зустріч фахівців фіскальної служби 

Львівщини зі студентами Львівської комерційної академії. 

Під час зустрічі студенти мали змогу ознайомитися з історією створення 

Державної податкової служби Львівщини, існуючою структурою цього 

відомства. Досить багато уваги доповідачів було приділено змінам у системі 

оподаткування України.  Також фахівці фіскальної служби області роз’яснили 

студентам правила надання податкової знижки на навчання та можливість 

отримання електронного ключа, проінформували про електронні сервіси 

Державної фіскальної служби України, тощо. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Студенти не лише з цікавістю слухали доповідачів, але й задавали багато 

різних запитань як про адміністрування різних податків, так і про роботу у 

стінах цього відомства. 

 

 

 

 



20 квітня 2015 року студенти спеціальності "Облік і аудит" під 

керівництвом доц. Чабанюк О. М. взяли участь у VII засіданні студентського 

наукового товариства ЛІ МАУП та інших навчальних закладів. В засіданні 

товариства взяли участь такі студенти спеціальності "Облік і аудит" ЛКА: 

Машталяр Ю. Р.  з доповіддю "Оподаткування доходів фізичних осіб"; Медвідь 

А. В. з доповіддю Організація автоматизованого обліку на підприємствах"; 

Синявська С. Т. з доповіддю Економічні аспекти обліку розрахунків з 

кредиторами"; Турянчих Х. П. з доповіддю Аналіз виконання виробничої 

програми : завдання та інформаційна база";Фесюк В. Ю. з доповіддю "Напрями 

та джерела аналізу роздрібного товарообороту підприємств". 

30 квітня 2015 року студентка напряму підготовки “Облік і аудит” 

Кальніна Ганна прийняла участь у ІІІ Міжвузівській науково-практичній 

конференції курсантів та студентів “Управлінські правові та економічні аспекти 

забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій”, яка відбувалася у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності та виступила з 

доповіддю на тему: “Роль військового збору у підвищенні 

обороноздатності України”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



11 червня 2015 року у Львівському інституті Міжрегіональної академії 

управління персоналом відбулась Міжвузівська науково-практична 

конференція "Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум" у 

роботі якої взяли участь студенти спеціальності 6.03050901 “Облік і аудит” 

Кондрич А. В. з доповіддю “Роль та значення податку на додану вартість у 

контексті забезпечення економічної безпеки держави” (наук. кер. к.е.н., доц. 

Чабанюк О. М.) та Турянчих Х. П. з доповіддю "Пріоритети акцизної політики 

у формуванні податкового простору" (наук. кер. к.е.н., доц. Чабанюк О. М.). 

 

26-27 червня 2015 року студентка Чиковська Н. М. з доповіддю 

"Теоретичні основи обліку основних засобів у бюджетних установах" (наук. 

кер. к.е.н., доц. Чабанюк О. М.) прийняла участь в роботі VIІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, яку проводили кафедра обліку і аудиту та 

кафедра економічної теорії і міжнародної економіки Луцького національного 

технічного університету. 

 

 25 листопада 2015 року  Регіональний філіал Національного інституту 

стратегічних досліджень у м. Львові спільно з Львівською комерційною 

академією провів науково-практичну конференцію “Сучасний стан та 

пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України”, в роботі якої 

прийняли участь студенти спеціальності "Облік і аудит": 

- Ваврикович М. В. з доповіддю "Облікова політика та її вплив на 

результати діяльності та фінансову звітність підприємства" (наук. кер. к.е.н.,                             

доц. Канак Й. В.); 

- Галай Б. І. з доповіддю "Теоретичні аспекти обліку товарних запасів на 

підприємствах торгівлі" (наук. кер. к.е.н., доц. Полянська О. А.); 

- Гонак Я. з доповіддю "Особливості обліку витрат промислових 

підприємств за методом "однорідних секцій" (наук. кер. к.е.н., проф. Медвідь Л. 

Г.); 



- Зінченко Ю. В. з доповіддю "Безнадійна дебіторська заборгованість : 

методичні аспекти обліку"  (наук. кер. к.е.н., доц. Головацька С. І.); 

- Кличко З. В. з доповіддю "Методичні аспекти обліку фінансових витрат"  

(наук. кер. к.е.н., доц. Головацька С. І.); 

- Кондратюк С. А. з доповіддю "Методи обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції та їх розвиток у сучасних умовах господарювання (наук. 

кер. к.е.н., доц. Полянська О. А.); 

- Кордоба М. В. з доповіддю "Оцінка запасів: економічна суть та порядок 

застосування в бухгалтерському обліку" (наук. кер. к.е.н., доц. Чабанюк О. М.); 

- Лагойда Л. В. з доповіддю "Методичні аспекти аудиту зобов’язань та 

розрахунків з постачальниками і підрядниками : об’єкти та джерела " (наук. 

кер. к.е.н., проф. Медвідь Л. Г.); 

- Палійчкук І. з доповіддю "Обліково-методичні аспекти формування 

доходів від виконання робіт у будівництві" (наук. кер. к.е.н.,                 

доц. Чабанюк О. М.); 

- Хаймьонова Н. С. з доповіддю "Облік за центрами відповідальності у 

системі управлінського обліку витрат підприємства"  (наук. кер. к.е.н., доц. 

Головацька С. І.); 

- Хвостюк Я. з доповіддю "Бюджетування як елемент управлінського 

обліку витрат діяльності підприємства джерела" (наук. кер. к.е.н., проф. 

Медвідь Л. Г.); 

- Шевчук І. з доповіддю "Методичні аспекти обліку розрахунків 

підприємства з бюджетом за податком на додану вартість" (наук. кер. к.е.н., 

доц. Головацька С. І.); 

- Шептур Т. з доповіддю "Розкриття інформації щодо розрахунків із 

оплати праці у звітності бюджетних установ" (науковий керівник – проф. 

Бачинський В. І.). 



- Швецова Л. В. з доповіддю "Проблеми обліку витрат у торгівлі в 

сучасних умовах" (науковий керівник – доц. Коваль Л. І.). 

- Шкрет С. з доповіддю "Концепція амортизаційної політики 

підприємства" (науковий керівник – доц. Головацька С. І.). 

- Яковлюк Н. В. з доповіддю "Грошові кошти та їх еквіваленти: суть 

понять у системі бухгалтерського обліку" (наук. кер. к.е.н., доц. Чабанюк О.М.); 

- Мейсар О. І.  з доповіддю "Методичні аспекти аналізу дебіторської та 

кредиторської заборгованості підприємства" (наук. кер. к.е.н, проф. Гринів Б. 

В.); 

- Семенишена Ю. О. з доповіддю "Бюджетно-податкова політика та 

реформування фінансової системи"  (наук. кер. к.е.н., доц. Герасименко Т. О.); 

- Козярська Х. І. з доповіддю "Суть та основні характеристики 

платоспроможності підприємства" (наук. кер. к.е.н., доц. Герасименко Т. О.); 

- Климчук Ю. В. з доповіддю "Концептуальні основи бухгалтерського 

обліку та аудиту капітальних інвестицій підприємств" (наук. кер. к.е.н., доц. 

Душко З. О.); 

- Рудковська О. В. з доповіддю "Облік, аналіз та аудит витрат, доходів і 

фінансових результатів операційної діяльності підприємства гуртової торгівлі"  

(наук. кер. к.е.н., доц. Душко З. О.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Основні заходи 
 

Впродовж 2015 р. відбулося 5 засідань студентського наукового гуртка, 

на яких обговорювалися результати наукових досліджень студентів. Студенти 

також мали змогу ознайомитись з історією створення кафедри аудиту 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. 

2 квітня 2015 року в академії відбулось засідання студентського 

наукового товариства “Облік і аудит”. У засіданні крім студентів академії взяли 

участь викладачі: доц. Чабанюк О. М., доц. Полянська О. А., к.е.н. Кузьмінська 

К. І., к.е.н. Марценюк Р. А., доц. Мельник Т. М., ст. викл. Плеша В. І., ст. викл.  

Попітіч Т. В. 

 



Розпочалось засідання з урочистого вручення грамот переможців І етапу 

Всеукраїнської олімпіади з обліку і аудиту, яка проходила в академії серед 

студентів освітніх рівнів “бакалавр” та “магістр”. 

Після вручення грамот, засідання наукового гуртка продовжилось 

виступами з науковими доповідями студентів: Якубич Евеліна з темою 

"Особливості обліку оперативної оренди (лізингу)" (науковий керівник доц. 

Чабанюк О. М.); Галас Христина з темою "Характеристика впливу факторів на 

роздрібний товарооборот" (науковий керівник доц. Мельник Т. М.); Гончарук 

Надія з темою "Аналіз показників оборотності товарних запасів на 

підприємствах роздрібної торгівлі " (науковий керівник доц. Мельник Т. М.); 

Фурман Еліна з темою "Баланс, як форма звітності у бухгалтерському обліку" 

(науковий керівник доц. Чабанюк О. М.). 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Протягом першого семестру 2015-2016 н.р. відбулось три засідання 

студентського науково гуртка, в участі яких прияли студенти 1-5 курсів 

спеціальності "Облік і аудит". Зокрема: 

1. Саф’яник О. М., (111 гр.) з доповіддю на тему: "Перспективи розвитку 

вищої освіти в Україні" (науковий керівник: доц. Полянська О. А.) 

2. Ковбин К. (412 гр.) з доповіддю на тему: "Облік праці та заробітної 

плати відповідно до ПСБО" (науковий керівник: доц. Чабанюк О. М.) 

3. Кравець О. (411 гр.) .) з доповіддю на тему:  "Узгодженість фінансової 

та податкової звітності з податку на прибуток" (науковий керівник: доц. 

Чабанюк О. М.) 

4. Вергун Р. (111 гр.) .) з доповіддю на тему: "Розуміння ролі бухгалтера у 

сучасному світі" (науковий керівник: доц. Полянська О. А.) 

5. Должанський Т. (411 гр.) .) з доповіддю на тему: "Особливості 

документального оформлення прийняття працівників відповідно до вимог 

законодавства" (науковий керівник: доц. Чабанюк О. М.) 



6. Галай Б. (411 гр.) з доповіддю на тему: "Значення обліку в управлінні 

запасами торгівельних підприємств" (науковий керівник: доц. Полянська О. А.) 

 

 

 

 



 
 

До роботи у студентському науковому товаристві залучались студенти 

Інституту економіки та фінансів, факультету міжнародних економічних 

відносин, товарознавчо-економічного факультету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Студентські публікації  
 

 

У 2015 н. р. студентами СНГ “Облік і аудит” було опубліковано наукові 
праці, зокрема: 

 
1. Бабяк Р. Р. Особливості відображення і обліку інформації про оборотні 

малоцінні та швидкозношувані предмети / Р. Р. Бабяк // Стан та перспективи 
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної 
інтеграції : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених / [відпов. за. вип. : доц. Герасименко Т. 
О.]. – Львів : Львівська комерційна академія, 2015. – 180 с. (с. 8-9). (науковий 
керівник – доц. Канак Й. В.). 

2. Балог М. В. Запаси як об’єкт обліку на підприємстві / М. В. Балог // 
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в 
умовах економічної інтеграції : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / [відпов. за. вип. : доц. 
Герасименко Т. О.]. – Львів : Львівська комерційна академія, 2015. – 180 с. (с. 
97-98). (науковий керівник – ст. викл. Чік М. Ю.). 

3. Білинська М. М. Нормативно-правове регулювання формування 
витрат підприємств в системі управлінського обліку / М. М. Білинська // 
Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної безпеки 
України : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених (25 листопада 2015 р.). – Львів : 
Львівська комерційна академія, 2015. – 230 с. (с. 169-171). (науковий керівник – 
проф. Медвідь Л. Г.). 

4. Богдан І. В. Принципи організації безготівкових розрахунків у 
комерційних банках / І. В. Богдан // Стан та перспективи розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції : 
матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених / [відпов. за. вип. : доц. Герасименко Т. О.]. – 
Львів : Львівська комерційна академія, 2015. – 180 с. (с. 101-102). (науковий 
керівник – доц. Чабанюк О. М.). 

5. Боровик О. М. Оперативний контроль витрат у рибогосподарських 
підприємствах / О. М. Боровик // Стан та перспективи розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції : 
матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених / [відпов. за. вип. : доц. Герасименко Т. О.]. – 



Львів : Львівська комерційна академія, 2015. – 180 с. (с. 83-84). (науковий 
керівник – проф. Бачинський В. І.). 

6. Будай О. І. Щодо проблем обліку дебіторської заборгованості / О. І. 
Будай // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і 
контролю в умовах економічної інтеграції : матеріали X Всеукраїнської 
науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / 
[відпов. за. вип. : доц. Герасименко Т. О.]. – Львів : Львівська комерційна 
академія, 2015. – 180 с. (с. 9-10). (науковий керівник – ас. Попітіч Т. В.). 

7. Ваврикович М. В. Облікова політика та її вплив на результати 
діяльності та фінансову звітність підприємства / М. В. Ваврикович // Сучасний 
стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної безпеки України : 
матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених (25 листопада 2015 р.). – Львів : Львівська 
комерційна академія, 2015. – 230 с. (с. 171-174). (науковий керівник – доц. 
Канак Й. В.). 

8. Галай Б. І. Теоретичні аспекти обліку товарних запасів на 
підприємствах торгівлі / Б. І. Галай // Сучасний стан та пріоритети модернізації 
фінансово-економічної безпеки України : матеріали VI Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (25 листопада 
2015 р.). – Львів : Львівська комерційна академія, 2015. – 230 с. (с. 174-176). 
(науковий керівник – доц. Полянська О. А.). 

9. Годованюк Є. О. Внутрішній контроль довгострокових біологічних 
активів : організаційний аспект / О. Є. Годованюк // Стан та перспективи 
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної 
інтеграції : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених / [відпов. за. вип. : доц. Герасименко Т. 
О.]. – Львів : Львівська комерційна академія, 2015. – 180 с. (с. 86-88). (науковий 
керівник – проф. Куцик П. О.). 

10. Гонак Я. Особливості обліку витрат промислових підприємств за 
методом "однорідних секцій" / Я. Гонак // Сучасний стан та пріоритети 
модернізації фінансово-економічної безпеки України : матеріали VI 
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених (25  листопада 2015 р.). – Львів : Львівська комерційна 
академія, 2015. – 230 с. (с. 174-176). (науковий керівник – проф. Медвідь Л. Г.). 

11. Джула М. Р. Особливості внутрішнього контролю поточних 
біологічних активів / М. О. Джула // Стан та перспективи розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції : 
матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених / [відпов. за. вип. : доц. Герасименко Т. О.]. – 
Львів : Львівська комерційна академія, 2015. – 180 с. (с. 88-89). (науковий 
керівник – доц. Полянська О. А.). 

12. Добжанська О. І. Деякі аспекти класифікації бюджетів для потреб 
управління / О. І. Добжанська // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського 
обліку, аналізу і контролю в умовах економічної інтеграції : матеріали X 
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 



молодих вчених / [відпов. за. вип. : доц. Герасименко Т. О.]. – Львів : Львівська 
комерційна академія, 2015. – 180 с. (с. 115-116). (науковий керівник – проф. 
Медвідь Л. Г.). 

13. Зінченко Ю. В. Безнадійна дебіторська заборгованість : методичні 
аспекти обліку / Ю. В. Зінченко // Сучасний стан та пріоритети модернізації 
фінансово-економічної безпеки України : матеріали VI Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (25 листопада 
2015 р.). – Львів : Львівська комерційна академія, 2015. – 230 с. (с. 180-183). 
(науковий керівник – доц. Головацька С. І.). 
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Наукові керівники СНГ – к.е.н., доц. 

кафедри фінансів і кредиту Мединська Тетяна 
Володимирівна та к.е.н., доц. кафедри банківської 
справи Костак Зоряна Романівна.  

Голова СНГ – Шкурак Олена, студентка 
овітнього рівня “магістр” спеціальності “Фінанси і 
кредит”. 
Заступник голови СНГ – Дутчак Олена, 
студентка 1-го курсу (стн) напряму підготовки 
“Фінанси і кредит”. 

Протягом 2015 р. відбулися чергові 
засідання студентського наукового гуртка 
“Фінанси і банківська справа”, який об’єднує три 
спеціальності “Фінанси і кредит”, “Банківська 

справа” та “Управління фінансово-економічною безпекою”. До роботи гуртка 
залучені студенти-магістри кафедри банківської справи і студенти-магістри 
кафедри фінансів і кредиту, а також студенти освітнього рівня “бакалавр” 
напряму підготовки „Фінанси і кредит”. 

 

 

1. Найголовніші досягнення  
 

Юліана Лабор, студентка освітнього рівня “бакалавр” напряму 
підготовки “Фінанси і кредит”, здобула однорічний грант на навчання за 
програмою "Polish Erasmus for Ukraine" в Університеті імені Миколи Коперніка, 
м. Торунь, Польща (Nicolaus Copernicus University in Torun). 



 

 



Студент освітнього рівня “магістр” спеціальності “Фінанси і кредит” - 
Делімарський Роман з 11 по 20 травня взяв участь у Міжнародному 
молодіжному обміні “Підприємництво як шанс для європейського 
майбутнього”, який відбувся в Польщі та підтриманий програмою 
Європейського союзу Erasmus+. Головними організаторами були – 
MarcinKsiężopolski а також організація "Центр освітніх ініціатив". 

Метою проекту було об’єднання 44 молодих та активних учасників з 
Польщі, Туреччини, Хорватії та України для того, щоб поділитися досвідом 
підприємницької діяльності у країнах-членах Європейського союзу та поза його 
межами, отримати корисні знання у подальшому створенні власної справи або у 
працевлаштуванні, а також більше дізнатись про програму Erasmus+. Для 
досягнення цих завдань і цілей організатори використовували методи 
неформального навчання. Професійно складена програма різноманітних ігор, 
квестів, семінарів, зустрічей та просте дружнє спілкування дало свій 
позитивний результат. Перебування учасників проекту було розділено: 4 дні – у 
м. Кракові та 6 днів – у м. Закопане. 

Вкінці програми обміну учасникам було вручено сертифікати. 
 

 

 

 



  

 

 
 
 
 

 
 



 



2. Участь у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах 

Студенти напряму підготовки „Фінанси і кредит” та спеціальностей 
“Банківська справа”, “Фінанси і кредит” і “Управління фінансово-
економічною безпекою” взяли активну участь у Всеукраїнських студентських 
олімпіадах і конкурсах. 

 

Кафедрою фінансів і кредиту був проведений І етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності “Фінанси і кредит” (склад жюрі: проф. 
Васильців Т. Г., проф. Черкасова С. В., доц. Чуй І. Р.), де взяли участь 18 
студентів. Студентка освітнього рівня “магістр” спеціальності “Фінанси і 
кредит” - Пелех Ірина та 4 курсу напряму підготовки “Фінанси і кредит”  – 
Костик Наталя взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності “Фінанси і кредит”, яка проходила у 
Тернопільському національному економічному університеті 1-3 квітня 2015 р. 
та отримали сертифікати. 

 



 

 
 

 



 
 



 

26 лютого 2015 року був проведений І етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з дисципліни „Податкова система” (склад жюрі: проф. Васильців 
Т. Г., проф. Черкасова С. В., доц. Мединська Т. В.), де взяли участь 14 студентів.  

 

 



 

 

Студенти 4 курсу: Ковтуняк Ірина та Шкурак Олена взяли участь у ІІ 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Податкова система”, 
яка проходила у Національному університеті державної податкової служби (м. 
Ірпінь) 1-3 квітня 2015 р. та були нагороджені грамотами. 



 

 

 



 



 



Кафедрою фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу  26 
лютого 2015 р. проведено І етап олімпіади з дисциплін “Банківська справа”.  

 

 
 

Завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського 
бізнесу  проф. Копилюк О. І. та викладачі кафедри на урочистому відкритті І 
етапу Олімпіади. 

 

 



 
Завідувач кафедри проф. Копилюк О. І. з переможцями І етапу Олімпіади з 

дисципліни “Банківська справа”, магістрами Сорожишиною Я. та 
Блажейовським О. 

 
Кафедрою фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу 26 

лютого 2015 р. проведено І етап олімпіади з дисциплін “Інвестування”.  

 
Переможці І етапу олімпіади з дисципліни “Інвестування” Дзем’юк В, Рибак І. 

та Сивуляк М. і доц. кафедри Чікіта І.Б. 



Журі олімпіади у складі доц. Чікіти І. Б., доц. Вареника В. О., доц. Костак 

З. Р. визначило переможців: студентів 4 курсу напряму підготовки “Фінанси і 

кредит” - Дзем’юк Василя та Рибак Ірину, які взяли участь у ІІ етапі 

олімпіади, що відбувся 25-27 березня 2015 р. у Національному університеті 

державної податкової служби України в м. Ірпінь та були нагороджені 

грамотами за найкраще виконання творчого завдання. 

 



 



 



Студенти-магістри кафедри фінансово-економічної безпеки та 
банківського бізнесу  Климович Юлія (керівник к.е.н. Бучко І. Є.) та 
Сторожишина Яна (керівник к.е.н. Чікіта І.Б.) взяли участь у Всеукраїнському 
конкурсі наукових робіт з гуманітарних наук зі спеціальності “Банківська 
справа”, який відбувся у м. Харків на базі Харківського інституту банківської 
справи УБС НБУ. За результатами конкурсу Сторожишина Я. В. отримала 
диплом учасника, Климович Ю. Л. нагороджена грамотою за участь у конкурсі. 

 



3. Участь 
у наукових конференціях 

 
 

125 студентів-членів СНГ взяли участь у 11 міжнародних, 
всеукраїнських науково-практичних студентських конференціях, семінарах 
і круглих столах: 

І. Студенти освітнього рівня “магістр” спеціальності “Фінанси і кредит” – 
(29 студентів) (наукові керівники: професори: Васильців Т. Г., Біла О. Г., 
Алексєєв І. В., Гальків Л. І., Черкасова С. В., доценти: Оліярник В. В., Мицак О. 
В., Чуй І. Р., Власюк Н. І., Юсипович О. І., Сороківська М. В., Вірт М. Я., 
Андрейків Т. Я., Музичка О. М.) взяли участь у Науково-практичній 
інтернет-конференції “Фінансове забезпечення сталого економічного 
зростання в умовах євроінтеграційних процесів”, яка відбулася у Львівській 
комерційній академії 20 лютого 2015 р. 

 

 



ІІ. Студентка освітнього рівня “магістр” спеціальності “Фінанси і кредит” 
- Мельник Т. Г. (науковий керівник проф. Біла О. Г.) взяла участь із доповіддю 
“Чинники впливу на кредитний ризик банку в сучасних умовах” у VІ 
Міжнародній науково-теоретичній інтернет-конференції молодих учених, 
аспірантів, студентів “Творчий пошук молоді – курс на ефективність”, яка 
відбулася у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному 
інституті 25 лютого 2015 р. 

 

 
 

ІІІ. Студентка освітнього рівня “магістр” спеціальності “Фінанси і 
кредит” - Маринчак А. і студентка 4 курсу напряму підготовки “Фінанси і 
кредит”  – Костик Н. (наукові керівники, доценти Мединська Т. В. і Чуй І. Р.) 
взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній студентській 
конференції “Фінансово-економічна політика України в умовах 
глобалізації”, яка відбулася у Національному університеті Державної 
податкової служби України, м. Ірпінь 18 березня 2015 р. 



 
 
ІV. Студенти освітнього рівня “бакалавр” напряму підготовки “Фінанси і 

кредит” – Костик Н. і Лох Н. (науковий керівник – доц. Мединська Т.В.) взяли 
участь у XV Міжнародній науковій конференції аспірантів та студентів 
“Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку економічних систем” 
яка відбулася у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ 25-27 
березня 2015 р. 

 

 



 

V. Студентка освітнього рівня “бакалавр” напряму підготовки “Фінанси і 
кредит” – Костик Н. (науковий керівник – доц. Мединська Т.В.) взяла участь у 
ІІІ Міжвузівській студентській науково-практичній конференції “Розвиток 
індустрії гостинності в умовах глобалізаційних процесів: економічні та 
фінансові аспекти”, яка відбулася у Львівському інституті економіки і 
туризму 2 квітня 2015 р. 

 



 
 

VI. Студенти освітнього рівня “магістр” спеціальності “Фінанси і кредит” 
– (16 студентів) (наукові керівники професори: Біла О. Г., Пілявський А. І., 
Черкасова С. В., доценти: Оліярник В. В., Чуй І. Р., Власюк Н. І., Мединська Т. 
В., Андрейків Т. Я.), взяли участь у VІI засіданні студентського наукового 
товариства ЛІ МАУП та інших Вищих навчальних закладів м. Львова 
“Економічний розвиток держави, регіонів підприємств: стан, проблеми, 
перспективи” яке відбулося у Львівському інституті МАУП 20 квітня 2015 
р. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIІ. Студентка освітнього рівня “магістр” спеціальності “Фінанси і 

кредит” - Зазуляк Х. та студентка освітнього рівня “магістр” спеціальності 
“Банківська справа” - Сторожишина Я. (наукові керівники, доценти : Власюк Н. 
І. і Чікіта І. Б.) взяли участь у XІІ науково-практичній конференції студентів 
вищих навчальних закладів Укоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на 
ефективність діяльності підприємства”, яка відбулася в Тернопільському 
кооперативному коледжі 28 квітня 2015 р. 

 
VIІІ. Студенти освітнього рівня “магістр” спеціальності “Фінанси і 

кредит” - Крута І., Пелех І., Возна М., Питель Р., Луцищин О., Сотник О. та 
студентка освітнього рівня “бакалавр” напряму підготовки “Фінанси і кредит” – 
Шкурак О.(науковий керівник – доц. Мединська Т.В.) взяли участь у ІІІ 
Міжвузівській науково-практичній конференції курсантів та студентів 
“Управлінські правові та економічні аспекти забезпечення безпеки 
життєдіяльності населення і територій”, яка відбулася у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності 30 квітня 2015 р. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Студенти освітнього рівня “магістр” спеціальності “Банківська 
справа” - (39 студентів) та студенти освітнього рівня “бакалавр” напряму 
підготовки “Фінанси і кредит” – (11 студентів) (наукові керівники: проф. 
Копилюк О. І., доценти: Рущишин Н. М., Самура Ю. О., Музичка О. М., 
Андрушків І. Б., Чікіта І. Б., Бучко І. Є., Вареник В. А., Польова І. М., Шморгай 
І. Б., Андрейків Т. Я., Костак З. Р.) взяли участь у І Всеукраїнській науково-
практичній Інтернет-конференції викладачів, аспірантів і студентів 
“Функціонування фінансово-кредитної системи України в неокризовий 
період”, яка відбулася у Львівській комерційній академії 20 травня 2015 р. 



 

X. Студентка освітнього рівня “бакалавр” напряму підготовки “Фінанси і 
кредит” – Голинська В. (науковий керівник - доц. Вареник В. А.) взяла участь у 
Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Стратегія 
збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного 
потенціалу країни”, яка відбулася у Подільському державному аграрно-
технічному університеті 4-5 червня 2015 р. 

 
XІ. Студенти освітнього рівня “магістр” спеціальностей “Фінанси і 

кредит” і “Банківська справа” – (13 студентів) та освітнього рівня “бакалавр” 
напряму підготовки “Фінанси і кредит” (9 студентів) (наукові керівники: 
професори: Копилюк О. І., Черкасова С. В., доценти: Власюк Н. І., Мединська 



Т. В., Вірт М. Я., Андрейків Т. Я., Рущишин Н. М., Музичка О. М., Костак З. 
Р.), взяли участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених на тему „Сучасний стан та 
пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України”, яка 
відбувалася у Львівській комерційній академії 25 листопада 2015 р. і була 
проведена кафедрою фінансів і кредиту. 

 



 

 
20 лютого 2015 року на кафедрі фінансів і кредиту відбулася науково-

практична інтернет-конференція “Фінансове забезпечення сталого 
економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів”. У ній взяли 
участь студенти, аспіранти, викладачі та науковці з Львівської комерційної 
академії, Національного інституту стратегічних досліджень, ЛНУ ім. Івана 
Франка, НУ "Львівська політехніка", Вінницького національного технічного 
університету, Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, 
Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту, Львівського інституту 
МАУП та ін. 

8 квітня 2015 р. відбулось спільне засідання студентських наукових 
гуртків кафедр економіки підприємства, фінансів і кредиту, фінансово-
економічної безпеки та банківського бізнесу у форматі круглого столу на тему: 
“Економічна стратегія та фінансові механізми розвитку суб’єктів 
господарювання в сучасних економічних умовах”. Участь в круглому столі 
взяли найактивніші науковці спеціальностей “Економіка підприємства”, 
“Банківська справи”, “Фінанси і кредит” та “Управління фінансово-
економічною безпекою”.  

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

4. Основні заходи 



 

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

 

 



 

                                                             
 

Із науковими дослідженнями фіскальних чинників впливу на суб’єкти 
господарювання в сучасних умовах виступили студенти освітнього рівня 
“бакалавр” напряму підготовки “Фінанси і кредит” Прокопюк Олена, Лабовка 
Вікторія та Куцун Андрій (261 гр.). Також активну участь в обговоренні та 
дискусіях взяли студенти освітнього рівня “бакалавр” інших спеціальностей 
Інституту економіки та фінансів. 



13 травня 2015 р. в рамках проведення днів науки у Львівській 
комерційній академії відбулося спільне засідання студентських наукових 
гуртків кафедр: фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, 
фінансів і кредиту та економіки підприємства на тему: "Механізми та 
інструменти фінансової політики та реформування банківського сектора 
України в умовах євроінтеграції". Учасниками засідання були студенти 
напряму підготовки/спеціальності “Фінанси і кредит”, спеціальностей 
“Банківська справа”, “Економіка підприємства”. Гостями заходу були студенти 
та викладачі Львівського кооперативного коледжу економіки та права. 

 

 

 

Привітала присутніх студентів і викладачів 
керівник студентською науковою роботою від 
кафедри фінансово-економічної безпеки та 
банківського бізнесу – к.е.н., доц. Костак З. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

    З вітальним словом виступив і 
Голова циклової комісії з фінансів і 
кредиту Львівського кооперативного 
коледжу економіки та права, викладач 
вищої категорії Голубка М. М. 

 

 

 



 

Керівник студентської наукової 
роботи кафедри фінансів і кредиту – 
доц. Т.В. Мединська, наголосила на 
важливості наукових досліджень 
студентів у процесі підготовки 
фахівців у вищій школі, необхідності 
та перевагах співпраці між молодими 
фахівцями різних спеціальностей та 
навчальних закладів.  

 

Змістовну доповідь 
про сучасний стан та 
шляхи оптимізації 
депозитної політики 
банку представила 
магістр спеціальності 
“Банківська справа” 
Сторожишина Яна 
(наук. керівник доц. 
Чікіта І.Б.).  

 

 

 

 

Сучасним методам управ-
ління кредитним портфелем 
банку присвятила своє 
дослідження Климович Юля, 
магістр банківської справи під 
керівництвом доц. Бучко І. Є. 

 

 



 

Надзвичайно зацікавив слухачів виступ студента 1 курсу (стн.) напряму 
підготовки “Фінанси і кредит” Віталія Вовка, який працює під керівництвом 
к.е.н., доц. Костак З. Р. Його дослідження стосувалося проблем сучасної 
банківської системи та напрямів їх подолання.  

Не менш цікавою виявилася і доповідь Костик Наталі, яка здійснила 
аналіз стану та перспектив соціально-економічного розвитку Львівської 
області. Дослідження, виконане під керівництвом доц. Мединської Т. В., 
всебічно охопило різноманітні галузі нашого регіону і було яскраво 
проілюстроване: 

 

 



Важливі проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства 
розглянула Олена Шкурак (наук. керівник – доц. Мединська Т. В.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 травня 2015 р. відбулася І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція викладачів, аспірантів і студентів “Функціонування фінансово-
кредитної системи України в неокризовий період” у якій взяли участь 50 
студентів, зокрема: 39 студентів освітнього рівня “магістр” спеціальності 
“Банківська справа” та 11 студентів освітнього рівня “бакалавр” напряму 
підготовки “Фінанси і кредит”. За результатами конференції видано збірник 
матеріалів. 

25 листопада 2015 р. у стінах Львівської комерційної академії кафедрою 
фінансів і кредиту та членами студентського наукового гуртка проведено                 
VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та 
молодих вчених на тему „Сучасний стан та пріоритети модернізації 
фінансово-економічної системи України”. 

Метою конференції було обговорення соціально-економічних наслідків і 
проблем фінансової системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації 
стратегії її реформування з урахуванням глобалізаційних, національних та 
регіональних особливостей розвитку. 

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

1. Економіка України в період фінансово-економічної нестабільності: 
пріоритети модернізації та подальшого поступу. 

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

3. Бюджетно-податкова політика та реформування фінансової системи. 
4. Напрями зміцнення боргової безпеки держави. 
5. Механізми стабілізації і розвитку банківської системи. 
6. Напрями і засоби покращення інвестиційної привабливості 

національного господарства. 
7. Актуальні проблеми страхового ринку в Україні. 
8. Мікрорівневі аспекти модернізації фінансово-економічного стану. 
9. Осучаснення інструментів обліку, аналізу та аудиту. 

 



 
 

Вітальне слово виголосив ректор Львівської комерційної академії – проф. 
Куцик П. О., який привітав учасників науково-практичної конференції, побажав 
учасникам семінару здоров’я та гарного настрою в процесі роботи, 
напрацювання дієвих рішень щодо реформування фінансової системи нашої 
держави в умовах модернізації. 
 

 



До вітального слова також долучилися Семак Б. Б. – проф., проректор з 
наукової роботи Львівської комерційної академії, Герасименко Т. О. – доц., 
директор Інституту економіки та фінансів, Васильців Т. Г. – проф., завідувач 
кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії. 

 
Модератором заходу була Мединська Т. В. – доц. кафедри фінансів і 

кредиту Львівської комерційної академії. 

 
 



Загальна кількість учасників налічувала 108 осіб, з них – 98 студентів, 4 
аспіранти, 6 молодих вчених, з 10 міст України – Києва, Львова, 
Хмельницького, Івано-Франківська, Вінниці, Полтави, Черкас, 
Дніпропетровська, Донецька, Луцька. 

Учасники конференції взяли активну участь в обговоренні проблемних 
питань функціонування фінансової системи України, пропонували власні 
підходи щодо реалізації стратегії її реформування з урахуванням наслідків 
світової економічної кризи та особливостей сучасного соціально-економічного 
стану України.  

 

 
Учасники та гості конференції 

 
Не залишилися осторонь семінару викладачі Інституту економіки та 

фінансів ЛКА та інших навчальних закладів, які виступали науковими 
керівниками та підготували студентів, аспірантів до конференції. 

На завершення із заключним словом виступила Перший проректор ЛКА 
доц. Барна М. Ю. та вручила дипломи учасникам конференції, а проф. 
Васильців Т. Г. збірники матеріалів конференції. 

 



 

 
 
Матеріали конференції (програма і збірник тез) розміщені на сайті 

Львівської комерційної академії за адресою: http://www.lac.lviv.ua 



10 грудня 2015 р. відбулось спільне засідання студентських наукових 
гуртків кафедр фінансів і кредиту, фінансово-економічної безпеки та 
банківського бізнесу у форматі круглого столу на тему: “Фінансова система 
України в умовах трансформаційних перетворень”. Участь у круглому столі 
взяли найактивніші науковці спеціальностей “Фінанси і кредит”, “Банківської 
справи” та “Управління фінансово-економічною безпекою”, напряму 
підготовки “Фінанси і кредит”. Науковий захід присв'ячений сучасним 
проблемам, які виникають у фінансовій системі України в умовах 
трансформаційних перетворень.  

 

 
 
 

Присутніми на засіданні були заступники завідувачів кафедр фінансово-
економічної безпеки та банківського бізнесу та фінансів і кредиту – доценти 
Рущишин Н. М. і Мицак О. В., керівники студентських наукових товариств – 
доценти Мединська Т. В. і Костак З. Р.  

 



 
Виступ Дзем’юка Василя - магістра спеціальності “Фінанси і кредит” 
 

Цікавими виявилися доповіді магістрів спеціальності “Фінанси і кредит” 
(науковий керівник – к.е.н., доц. Мединська Т. В.). Так, у своєму дослідженні 
“Теоретичні аспекти системи адміністрування податків”, магістр Дзем’юк 
Василь розкрив наукові підходи щодо сутності податкового адміністрування, 
охарактеризував відмінності між системою управління та адміністрування 
податків в Україні. Магістр Яворський Ростислав виступив з темою “Аналіз 
фіскальної ролі ПДФО у доходах місцевого бюджету”, у якій розкрив роль та 
значення ПДФО у доходах бюджету м. Львова. 

Більшість наукових доповідей, які підготували студенти 361 гр. напряму 
підготовки “Фінанси і кредит”, були присвячені сучасному стану та 
перспективам розвитку платіжної системи України (науковий керівник – к.е.н., 
доц. Костак З. Р.). Так із змістовною доповіддю на тему “Особливості 
створення SWIFT – міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та 
здійснення платежів” виступила Гриник Катерина. Ваніш Галина у своїй 
доповіді висвітлила суть платіжної системи, основні її складові, а також 
проаналізувала етапи розвитку платіжної системи України. Цікавою, з точки 
зору безпеки платіжних систем, була доповідь Прокоп'юк Олени, яка у своїй 
науковій роботі чітко окреслила основні підходи та конкретні заходи щодо 
гарантування безпеки інформаційних систем. 

 



 
Виступ Прокоп'юк Олени 

 
Студенти скороченого терміну навчання під керівництвом к.е.н., доц. 

Рущишин Н. М. підготували доповіді у напрямі досліджень, пов’язаних з 
проблемами та механізмами стабілізації і розвитку сучасної банківської 
системи: Кущ Сергій “Економічна сутність депозитної політики банку”; Рац 
Ангеліна і Вікторія Лабовка “Проблеми сучасної банківської системи та 
напрями їх регулювання”, Драннік Юля і Доценко Людмила “Теоретичні 
аспекти сутності банківських ризиків та їх різновиди”. 

 

 
Виступ Куща Сергія 



 

 

 
Найактивніші учасники студентського наукового гуртка 



5. Студентські публікації 
 

 

У 2015 р. студентами було опубліковано 128 наукових праць, зокрема: 

1. Олеля А. О. Аналіз діяльності Пенсійного фонду України / А. О. Олеля 
// Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах 
євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-
конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 31-33. (наук. кер.: 
к.е.н., доц. Оліярник В. В.). 

2. Зазуляк Х. М. Проблеми та шляхи покращення бюджетного процесу на 
місцевому рівні / Х. М. Зазуляк // Фінансове забезпечення сталого економічного 
зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної 
інтернет-конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 43-45. (наук. 
кер.: к.е.н., доц. Власюк Н. І.). 

3. Ковальська Н. В. Економічний зміст і структура місцевих бюджетів 
України / Н. В. Ковальська // Фінансове забезпечення сталого економічного 
зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної 
інтернет-конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 46-48. (наук. 
кер.: к.е.н., доц. Власюк Н. І.). 

4. Мотря О. М. Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів 
місцевих бюджетів / О. М. Мотря // Фінансове забезпечення сталого 
економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали 
науково-практичної інтернет-конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 
2015. – С. 49-51. (наук. кер.: к.е.н., доц. Власюк Н. І.). 

5. Троцький Б. О. Проблеми формування та використання коштів місцевих 
бюджетів в Україні / Б. О. Троцький // Фінансове забезпечення сталого 
економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали 
науково-практичної інтернет-конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 
2015. – С. 52-54. (наук. кер.: к.е.н., доц. Чуй І. Р.). 

6. Тиха Г. В. Фінансування охорони здоров'я: теоретичні аспекти та 
статистичний моніторинг / Г. В. Тиха // Фінансове забезпечення сталого 
економічного зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали 
науково-практичної інтернет-конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 
2015. – С. 68-70. (наук. кер.: д.е.н., доц. Гальків Л. І.). 

7. Гуран Т. Р. Оцінка фінансової стійкості з врахуванням впливу факторів 
зовнішнього середовища // Фінансове забезпечення сталого економічного 
зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної 
інтернет-конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 71-73. (наук. 
кер.: к.е.н., доц. Чуй І. Р.). 



8. Кіцула С. В. Аналіз ефективності формування і використання капіталу 
підприємства // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в 
умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-
конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 77-79. (наук. кер.: 
к.е.н., доц. Чуй І. Р.). 

9. Питель Р. Б. Аналіз підходів до оцінки ефективності використання 
фінансових ресурсів // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання 
в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-
конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 84-86. (наук. кер.: 
к.е.н., доц. Черкасова С. В.). 

10. Старишак А. В. Необхідність розвитку недержавного пенсійного 
забезпечення в Україні // Фінансове забезпечення сталого економічного 
зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної 
інтернет-конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 87-89. (наук. 
кер.: к.е.н., доц. Черкасова С. В.). 

11. Дідух Ю. А. Джерела фінансово-економічного забезпечення 
підвищення ефективності формування та відновлення основних засобів 
підприємств / Ю. А. Дідух // Фінансове забезпечення сталого економічного 
зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної 
інтернет-конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 93-97. (наук. 
кер.: к.е.н., доц. Юсипович О. І.). 

12. Янішевська Н. Д. Аналіз податкових платежів суб'єкта 
господарювання при загальній та спрощеній системах оподаткування / Н. Д. 
Янішевська // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в 
умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-
конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 97-100. (наук. кер.: 
к.е.н., доц. Чуй І. Р.). 

13. Возна М. В. Аналіз та оцінка необоротних активів суб'єкта 
господарювання на прикладі НГВУ "Бориславнафтогаз" / М. В. Возна // 
Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах 
євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-
конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 108-110. (наук. кер.: 
к.е.н., доц. Черкасова С. В.). 

14. Демковська О. І. Управління грошовими потоками як складова 
розрахункової політики підприємства / О. І. Демковська // Фінансове 
забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних 
процесів : матеріали науково-практичної інтернет-конференції, (20 лютого 2015 
р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 115-117. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мицак О. В.). 

15. Дідух І. А. Напрямки підвищення платоспроможності підприємства / І. 
А. Дідух // Фінансове забезпечення сталого економічного зростання в умовах 
євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної інтернет-
конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 118-120. (наук. кер.: 
д.е.н., проф. Алексєєв І. В.). 

16. Костів М. С. Роль оцінки ефективності використання фінансових 
ресурсів / М. С. Костів // Фінансове забезпечення сталого економічного 



зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної 
інтернет-конференції, (20 лютого 2015 р.). – Львів: ЛКА, 2015. – С. 139-141. 
(наук. кер.: к.е.н., доц. Вірт М. Я.). 

17. Кулик Х .Ю. Вартість капіталу підприємства як об'єкт фінансового 
управління / Х .Ю. Кулик // Фінансове забезпечення сталого економічного 
зростання в умовах євроінтеграційних процесів : матеріали науково-практичної 
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Окрім цього, частина студентських праць подана до друку. 

 



 

 
 

 
 

Наукові керівники СНГ – к.е.н., доц. 
кафедри економіки підприємства Ільчук Олена 
Олександрівна, асистент кафедри економіки 
підприємства Хомицький Андрій Іванович; 

Голова СНГ – Пелех Софія, студентка 
освітнього рівня “бакалавр” напряму підготовки 
“Економіки підприємства”; 

Заступник голови СНГ – Хмиз Анастасія, студентка освітнього рівня 
“магістр” спеціальності “Економіка підприємства”. 

 

1. Найголовніші досягнення 

 

Слід відзначити активну участь студентів спеціальності / напряму 

підготовки “Економіка підприємства” у різноманітних наукових конкурсах, які 

проходили на місцевому, обласному та всеукраїнському рівнях:  

7-8 квітня 2015 року на базі Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних робіт 

студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Економіка 

підприємства” за освітнім рівнем  магістр. Конкурсна комісія розглянула 78 

дипломних робіт, що надійшли з 32 вищих навчальних закладів.  

За результатами конкурсу студенти академії отримали такі призові місця: 



 
І місце - Н. В. Бугайчук - дипломна робота на тему “Мотивація 

персоналу та її взаємозв’язок із ефективністю господарської діяльності 

підприємства” (науковий керівник: проф. О. І. Іляш); 



 
 

ІІ місце - В. Л. Пущик - дипломна робота на тему “Економічні механізми 

регулювання діяльності торговельних підприємств в умовах посилення процесу 

євроінтеграції” (науковий керівник: доц. В. І. Куцик); 



 
За перемогу у номінації “За використання значного обсягу 

статистичних даних”  грамотою нагороджено І. В. Явтуховську, (дипломна 

робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства та її 

удосконалення” ( науковий керівник: доц. Т. А. Городня)). 



2. Участь у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах  

 

21 – 23 квітня 2015 року проводився II етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності “Економіка підприємства”, що відбувалася у 

Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. 

Загалом, в олімпіаді участь взяли близько 120 переможців І туру з 53 вищих 

навчальних закладів різних форм власності зі всієї України. Серед учасників – 

студенти з більш ніж 30 міст країни. 

 

 
 

Нашу академію представляли студенти напряму підготовки / 

спеціальності “Економіка підприємства” Хмиз Анастасія (4 курс) і Шарова 

Аліна (магістр). Програма олімпіади передбачала використання студентами 

набутих знань з дисциплін "Економіка підприємства", "Потенціал і розвиток 

підприємства", "Проектний аналіз", "Організація виробництва". 

За результатами участі в олімпіаді студенти отримали неоціненний досвід 

застосування набутих знань, мали змогу оцінити рівень теоретичної підготовки 

та зробили висновки щодо необхідності посилення інтенсивності та 

результативності навчання у рідній альма - матер.   



3. Участь у наукових 
конференціях 

 
 

 
Впродовж 2015 р. студенти – члени студентського наукового гуртка 

кафедри економіки підприємства брали участь у всеукраїнських, міжнародних 

конференціях, а саме:  

- Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток національної 

економіки України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін” (м. 

Львів, 21 жовтня 2015 р.); 

- Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених 

“Економіка України в сучасних геополітичних трансформаціях” (м. Львів, 21-22 

травня 2015 р.); 

- ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Економіка і 

управління в умовах глобалізації” (м. Донецьк,  23-27 березня 2015 р.);  

- ІІ міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Глобалізаційні 

та євроінтеграційні процеси в розвитку національних економік” (м. Львів, 29 

квітня 2015 р.) ; 

- II Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Інноваційні 

технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва” (м. 

Тернопіль, 21 жовтня 2015р.). 



 
 



Предметом особливої уваги студентського наукового гуртка кафедри 

економіки підприємства є заохочення учнів шкіл до пізнавальної, науково-
дослідницької діяльності, підвищення їх інтересу до поглибленого вивчення 
економічних дисциплін, пробудження інтересу до вирішення проблем 

економіки рідного краю.   
Так, під час проведення 21 травня 2015 року у Львівській комерційній 

академії Підсумкової конференції за результатами Обласної учнівської 
Інтернет-олімпіади з основ економіки серед учнів 10-11 класів Львівщини, 

організованої з ініціативи професорсько-викладацького складу кафедри, голова 
студентського наукового гуртка Наталія Канюка виступила з презентацією 
наукових робіт студентів-економістів. Вона відзначила, що при кафедрі 

ефективно працює студентський науковий гурток, члени якого систематично 
беруть участь у круглих столах-зустрічах з професіоналами-практиками, 

вітчизняними та зарубіжними ученими, представниками посольств та 
консульств, що забезпечує можливість наукового розвитку молоді, 
удосконалює їх ораторські уміння. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Канюка Н. розповідає 
про наукову роботу 

майбутнім студентам 



 

 

4. Основні заходи 
 

8 квітня 2015 року відбулось перше спільне засідання студентських 

наукових гуртків кафедр економіки підприємства, фінансів і кредиту та 

банківської справи у форматі круглого столу на тему: “Економічна стратегія 

та фінансові механізми розвитку суб’єктів господарювання в сучасних 

економічних умовах”. 

Із вітальним словом виступила д.е.н., проф. кафедри економіки 

підприємства, голова правління громадської організації “Академічний простір” 

Іляш О. І., яка привітала учасників і слухачів та розповіла про перспективи 

наукової роботи молодих вчених в галузі економіки та фінансів та побажала 

успішної роботи та вдалих результатів круглого столу.  

 

 
 

Вступне слово проф. Іляш О. І. 



Серед доповідачів, які представили на розгляд аудиторії свої 

дослідження, були:  

- Пелех Софія – студ. 231 гр. – доповідь на тему “Історія виникнення 

Євро та Долара”. Софія розповіла про цікаві факти з передумов створення 

валют та особливостей їхнього дизайну;  

 

 
 

- Гудзоватий Остап – студ. 231 гр. – доповідь на тему “Історія 

виникнення гривні”. Остап зацікавив аудиторію версіями походження гривні, 

формами та видами української гривні у різні періоди розвитку української 

державності. 

Доповідь 
студентки 
231 групи 
Пелех С. 



  
 

- Канюка Наталія – студ. 631 гр. – запропонувала присутнім доповідь, у 

якій розкрила особливості управління основними засобами підприємства, що 

забезпечує їх використання з вищою ефективністю в сучасних умовах 

господарювання;  

 

 

Презентація 
Канюки Н. 

До СНГ долучаються не 
лише магістранти, але і 

студенти 2 курсу, 
Гудзоватий О. (231 гр.) 



- Радюк Ірина – студ. 631 гр. – наголосила на важливості соціальної 

відповідальності торговельних підприємств, зокрема здійснила ґрунтовний 

аналіз впливу зовнішніх чинників найбільших торговельних мереж Львівщини. 

 

 
З точки зору фінансових потоків та дослідження фіскальних чинників 

впливу на суб’єкти господарювання в сучасних умовах виступили студенти 

освітнього рівня “бакалавр” напряму підготовки “Фінанси і кредит” Прокопюк 

Олена, Лабовка Вікторія та Куцун Андрій (261 гр.). 

Також активну участь в обговоренні та дискусіях взяли участь студенти 

освітнього рівня “бакалавр” напрямів підготовки “Фінанси і кредит” та 

“Банківська справа” Інституту економіки та фінансів.  

 

Учасники круглого 
столу 

Доповідає 
Радюк І. 



13 травня 2015 року в рамках проведення днів науки у Львівській 

комерційній академії відбулося друге спільне засідання студентських наукових 

гуртків кафедр економіки підприємства, банківської справи та фінансів і 

кредиту на тему “Механізми та інструменти фінансової політики та 

реформування банківського сектора України в умовах євроінтеграції”. 

Учасниками засідання були студенти напрямів підготовки / 

спеціальностей “Економіка підприємства”, “Фінанси і кредит”, "Банківська 

справа". Також присутніми на заході були студенти та викладачі Львівського 

кооперативного коледжу економіки та права. 

 
 

17 грудня 2015 року відбувся науково-практичний семінар на тему 

“Розвиток конференц-туризму у Львові” за участю експерта – директора ЛКП 

“Агенція з підготовки подій” департаменту розвитку ЛМР Ліни Остапчук.  

З вітальним словом виступили директор Інституту економіки та фінансів 

доц. Герасименко Т. О., зазначивши про важливість розвитку ділової 

гостинності ( бізнес-туризму) для регіональної економіки Львова і що це може 

стати значним додатковим доходом для наповнення бюджету міст. 



Завідувач кафедри економіки підприємства проф. Гринкевич С. С. 

привітала учасників зустрічі, побажала плідної дискусії, висловила сподівання, 

що диверсифікація місцевих економік може спричинити значний поштовх для 

розвитку малого та середнього підприємництва у сфері ділового туризму.  

 

 

 

 
 

Експерт Ліна Остапчук обґрунтувала особливості сучасного стану, 

головні проблеми та шляхи реалізації розвитку інфраструктури ділового 

туризму на Львівщині та зазначила на необхідності модернізації сучасної 

мережі готельних підприємств високої категорії, підвищенні інвестиційної 

привабливості проектів будівництва, диверсифікації обслуговування ділових 

туристів. 

 

Вступне слово зав. 
кафедри економіки 

підприємства, 
проф. Гринкевич 

С.С. 



 
 

 
 

З цією метою міською Радою створено Агенцію з підготовки подій – 

платформу для співпраці влади та бізнесу у сфері маркетингу, що спрямовані на 



промоцію Львова - привабливого міста для проведення ділових зустрічей, 

корпоративів, конференцій та виставок (MICE-подій).   

Основним завданням ЛКП “Агенція з підготовки подій” є будівництво 

нового сучасного конференц-центру, відсутність якого є ключовим недоліком 

міста у розвитку конкурентоспроможного сегмента MICE. До 2018 року 

поставлено за мету “Утвердити Львів як місто європейського рівня для 

проведення ділових заходів шляхом збільшення позитивного впливу 

конференц-туризму на економіку міста.  

В процесі обміну думками із експертом, студентська молодь жваво 

обговорювала сучасні проблеми для проведення міжнародних конференцій, 

симпозіумів, виставок та зустрічей, висловлювали власні думки щодо розвитку 

бізнес-туризму у Львові.  
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