
 

 
 
 

 



 
СНТ в Інституті економіки та фінансів очолює годова – студентка 

магістратури спеціальності ”Фінанси і кредит” – Демковська Олена. 

Науковою роботою студентів курують досвідчені викладачі кафедр 

Інституту економіки та фінансів. Завдяки високій активності студентів та їх 

тісній співпраці із професорсько-викладацьким складом у 2014 році здобута 

перемога у: 

- Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки 

”Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” (диплом ІІ ступеня – Пономаренко М. В., 

студентка ОКР ”магістр” спец. ”Облік і аудит”, наук. керівник доц. Герасименко Т. О.; 

диплом ІІІ ступеня – Савченко Т. В., студентка ОКР ”магістр” спец. ”Облік і аудит”, 

наук. керівник проф. Куцик П. О.); 

- Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ”Економіки 

підприємства та управління виробництвом” (диплом за І місце – Радюк І. І., студентка 

ОКР ”бакалавр” напряму підготовки ”Економіка підприємства”, наук. керівник проф. 

Іляш О. І.; диплом за ІІІ місце – Романюк В. О., студентка ОКР ”магістр” спец. 

”Економіка підприємства”, наук. керівник доц. Лупак Р. Л.); 

- Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності ”Облік і аудит” (диплом 

ІІ ступеня –  Пономаренко М. В., студентка ОКР ”магістр” спец. ”Облік і аудит”); 

- Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни ”Фінансовий менеджмент” 

(диплом IV ступеня – Галюк Д. М., студент ОКР ”магістр” спец. ”Фінанси і кредит”). 

Впродовж 2014 р. студентами всіх спеціальностей опубліковано 343 наукові 

праці, з яких 259 тез доповідей (199 – за результатами проведення конференцій і 

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

відбулися такі заходи: 

- IX всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених ”Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і 

контролю в умовах інтеграційних процесів” (опубліковано 44 тези); 

- ІІІ всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція ”Фінансово-

економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів” 

(опубліковано 16 тез); 



- ІІ всеукраїнська науково-практична конференція ”Проблеми забезпечення 

стабільного розвитку національних систем: теорія, практика та світовий досвід” та 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

учених ”Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та 

перспективи розвитку” (опубліковано 65 тез); 

- V Міжвузівський студентський науково-практичний семінар ”Соціально-

економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України” 

(опубліковано 58 тез); 

- Міжвузівський круглий стіл ”Механізми розширення євроінтеграційних рамок у 

сфері економіки туризму” та Міжвузівська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених ”Стратегічні засади управління господарською 

системою підприємства в умовах динамічного розвитку конкурентного середовища” 

(опубліковано 16 тез). 

Таблиця 1 

Результати роботи СНТ Інституту економіки та фінансів за 2014 рік 

Студентські наукові гуртки* 

Показники Облік і 
аудит 

Фінанси і 
банківська 

права 

Економіка 
підприємства 

Всього 
по ІЕФ 

Публікації за результатами 
роботи наукових гуртків 93 175 43 311 

у т. ч.:     
1. Тези доповідей 89 143 27 259 
- в межах ЛКА 67 115 17 199 
- за межами ЛКА 22 28 10 60 
   - всеукраїнські 3 11 6 20 
   - міжнародні 19 17 3 39 
   - за кордоном - - 1 1 
2. Наукові праці у 
періодичних видання 4 32 16 52 

 - у фахових видання - - 3 3 
Публікації у збірнику наукових праць студентів, аспірантів і викладачів 
”Перехідні економічні системи” (ред. кол. Башнянин Г. І., Васильців Т. Г. та 
ін.). 

32 

*Примітка: Результати не включають наукові праці студентів, виконані під керівництвом 
викладачів кафедри економічної теорії, які увійшли до збірнику ”Перехідні економічні системи” 

 



 

 
 

Наукові керівники СНГ – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку 
Чабанюк Одарка Михайлівна; к.е.н., доцент кафедри аудиту Душко Зінаїда 
Олександрівна,  ст. викл. кафедри аудиту Мельник Тарас Миколайович. 

Голова СНГ – Годованюк Євген, студент ОКР ”магістр” спец. ”Облік і аудит”; 
Заступник голови СНГ – Библів Уляна, студентка ОКР “бакалавр” напряму 

підготовки ”Облік і аудит”. 

 

1. Найголовніші досягнення 
 

25-26 квітня 2014 року у Львівській комерційній академії відбулась ІХ 
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених ”Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в 
умовах інтеграційних процесів”. 

Організаторами конференції виступили кафедра бухгалтерського обліку 
Львівської комерційної академії, кафедра аудиту Львівської комерційної академії, а 
також студентське наукове товариство спеціальності ”Облік та аудит” Львівської 
комерційної академії. Співорганізаторами наукового заходу також були Національна 
академія статистики, обліку та аудиту та Національний університет водного 
господарства та природокористування. 

Участь у конференції прийняли 118 учасники (в т.ч. студенти ЛКА - 54), серед 
яких аспіранти, магістри та студенти.  

 
Робота конференції проходила за такими напрямками: проблеми теорії і практики 

бухгалтерського обліку в умовах економічної інтеграції; напрями розвитку 
економічного аналізу в умовах розширення економічного співробітництва; теорія, 
методика та організація аудиту в умовах економічних трансформацій та проблеми 
економіки на мікро- і макрорівнях в сучасних умовах.  



За результатами презентації результатів наукових досліджень учасникам 
конференції, роботи яких були визнані організаційним комітетом найзмістовнішими 
було вручено дипломи: 

Диплом І ступеня 
Маргариті Петренко (Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського) та Марії Пономаренко (Львівська комерційна 
академія).  

Диплом  ІІ ступеня 
Анастасії Варгуліч (Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського) та Тетяні Савченко (Львівська комерційна 
академія); 

Диплом  ІІІ ступеня 
Ірині Салдан і Наталії Сенейко (Львівська комерційна академія) та Олені 

Шамкалович (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського). 

Крім того, всім учасникам, які виступили на пленарному засіданні конференції 
від газети ”Все про бухгалтерський облік” вручено іменні Грамоти менеджером 
редакції зі зв’язків з громадськістю Т. Б. Горбуновою.  

Назва ВНЗ 
Кількість 
учасників, 

осіб 
Донецький національний технічний університет 1 
Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 14 
Житомирський державний технологічний університет 20 
Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана 5 
Київський національний торговельно-економічний 

університет 1 
Львівська комерційна академія 54 
Львівський інститут банківської справи Університету 

банківської справи Національного банку України 3 
Львівський інститут економіки і туризму 2 
Національна академія статистики, обліку та аудиту 5 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 2 
Національний університет водного господарства та 

природокористування 2 
Національний університет ”Львівська політехніка” 1 
Одеський національний економічний університет 7 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. Участь у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах 

 

25 лютого 2014 року Львівською комерційною академії був проведений перший 
тур студентської олімпіади зі спеціальності ”Облік і аудит” з дисциплін ”Фінансовий 
облік”, ”Управлінський облік”, ”Економічний аналіз”, ”Аудит”. За результатами 
першого туру студентської олімпіади переможцями визнані Пономаренко М. (ОКР 
“магістр”) та Телюк Н. (ОКР “бакалавр”). 

У травні 2014 р. на базі Тернопільського національного економічного 
університету відбувся другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності ”Облік і аудит” 2013/2014 навчального року, у якому взяли участь – 
Пономаренко М. (ОКР “магістр”) та Телюк Н. (ОКР “бакалавр”) У результаті 
написання конкурсних завдань студенти Львівської комерційної академії отримали 
наступні відзнаки:  

– Пономаренко М. нагороджена дипломом другого ступеня за друге місце у ІІ 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ”Облік і аудит” 
2013/2014 н. р. (науковий керівник доц. Герасименко Т. О.). 

 

 



 



3. Участь 
у наукових конференціях 

 
26-27 березня 2014 року відбулась XIV Міжнародна наукова конференція 

аспірантів та студентів ”Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем”, 
у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи 
Національного банку України, у роботі якої взяла участь студентка спеціальності 
8.03050901 ”Облік і аудит” Шадловська Г. О. з доповіддю ”Інтелектуальний капітал: 
економічна суть та структура” – науковий керівник к.е.н., доц. Чабанюк О. М. 

 
26 березня 2014 року відбулась всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих вчених і студентів ”Інноваційні технології розвитку у сфері харчових 
виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові 
пошуки молоді”, У Харківському державному університеті харчування та торгівлі, у 
роботі якої взяла участь студентка спеціальності 8.03050901 ”Облік і аудит” Іщук О.  з 
доповіддю ”Облікове забезпечення в управлінні діяльністю торговельного 
підприємства” (науковий керівник: к.е.н., доц. Чабанюк О. М.). 

 
23-24 квітня 2014 року відбулась XI науково-практична конференція студентів 

вищих навчальних закладів Укоопспілки ”Інноваційні процеси та їх вплив на 
ефективність діяльності підприємства”, у м. Тернополі, у роботі якої взяла участь 
студентка спеціальності 8.03050901 ”Облік і аудит” Горецька А. (ОКР “магістр”). та 
була нагороджена дипломом (науковий керівник: к.е.н., доц. Панченкова Ю. В.). 

 
13 травня 2014 року у Львівському інституті економіки та туризму відбулася ІІ 

міжвузівська студентська науково-практична конференція “Стан та перспективи 
розвитку індустрії гостинності в сучасних умовах: економічні та фінансові аспекти”, в 
роботі якої прийняла студентка Кузишин М. І. із доповіддю на тему: “Методика 
аудиту капітальних інвестицій” (науковий керівник: к.е.н., доц. Бойко Р. В.). 

 



 



 

19 листопада 2014 року кафедрою фінансів та кредиту Інституту економіки та 
фінансів був проведений V Всеукраїнський науково-практичний семінар ”Соціально-
економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України”. Під 
керівництвом викладачів кафедри аудиту та кафедри бухгалтерського обліку у роботі 
семінару взяли участь такі студенти:  

– студентка напряму підготовки ”Облік і аудит” Федоренко Юля, з доповіддю 
”Фінансова звітність в управлінні підприємством” (науковий керівник к.е.н., доц. 
Чабанюк О. М.); 

– аспірант кафедри бухгалтерського обліку Попкова Олена з доповіддю 
”Оподаткування доходів фізичних осіб” (науковий керівник к.е.н., доц. Чабанюк О. М.); 

– студентка напряму підготовки ”Облік і аудит” Крайнек Юля, з доповіддю 
”Економічна суть, завдання і значення грошових коштів” (науковий керівник ас. Попітіч 
Т. В.); 

– Гелей І.Ю. з доповіддю на тему: ”Суть виробничих запасів у системі 
бухгалтерського обліку підприємства” (науковий керівник доц. Бойко Р. В.); 

– Годунко Ю. О. з доповіддю на тему: ”Використання динамічних моделей для 
експрес-діагностики фінансового стану підприємства” (науковий керівник ст. викл. 
Мельник Т. М.); 

– Гулик Л.А. з доповіддю на тему: ”Сутність та принципи формування фінансової 
звітності підприємства” (науковий керівник доц. Бойко Р. В.); 

– Козярська Х. І. з доповіддю на тему: ”До питання класифікації економічного 
аналізу” (науковий керівник доц. Герасименко Т. О.); 



– Кравченко О. С. з доповіддю на тему: ”Переваги та недоліки коефіцієнтного 
аналізу фінансового стану підприємства” (науковий керівник доц. Герасименко Т. О.); 

– Федунь М. П. з доповіддю на тему: ”Визнання доходів підприємства у системі 
бухгалтерського та податкового обліку” (науковий керівник доц. Бойко Р. В.). 

 
25 листопада 2014 року відбулась Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція “Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку національних 
економік”, організаторами якої були Львівська комерційна академія та науковий клуб 
“SOPHUS”. В роботі даної конференції прийняв участь  студент Стеца Л. із доповіддю 
на тему: “Власний оборотний капітал : поняття та методика розрахунку” (науковий 
керівник Мазуренко О. М.). 

 
6 грудня 2014 року у Луцькому національному технічному університеті 

відбулась VI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, 
здобувачів і студентів ”Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і 
контролю в умовах глобалізації економіки”. 

На пленарному засіданні конференції виступили студентки Львівської 
комерційної академії спеціальності 8.03050901 ”Облік і аудит” Кравченко Ольга  з 
доповіддю ”Організація складання фінансової звітності” та Кузьма Христина з доповіддю 
”Облік товарних операцій – організаційний аспект” (науковий керівник – ас. Попітіч 
Т.В.). За результатами презентації наукових досліджень їм були вручені грамоти І 
ступеня: 

– Кравченко Ользі – за кращу доповідь з напрямку досліджень: ”Проблеми 
формування показників звітності підприємств”; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

. 
 



– Кузьмі Христині – за найкращі пропозиції щодо вирішення поставленої 
проблеми” 

 
 

 
 

У роботі конференції також взяли участь студенти спеціальності 8.03050901 ”Облік і 
аудит”:  

– Пальчинська Марія, з доповіддю ”Дебіторська заборгованість як об’єкт обліку та 
аудиту” (науковий керівник – к.е.н., доц. Чабанюк О. М.); 

– Кравченко Денис, з доповіддю ”Особливості формування та обліку фінансових 
результатів підприємств торгівлі” (науковий керівник – к.е.н., доц. Чабанюк О. М.); 

– Фурман Еліна, з доповіддю ”Принципи формування фінансової звітності згідно 
НП(С)БО та МСФЗ” (науковий керівник – к.е.н., доц. Чабанюк О. М.); 

– Чиковська Наталя – з доповіддю ”Основні засоби в бюджетній уствнові: 
визначення сутності відповідно до національних та міжнародних стандартів” (науковий 
керівник – к.е.н., доц. Чабанюк О. М.); 



– Джула Марія, – з доповіддю ”Особливості обліку довгострокових біологічних 
активів” (науковий керівник к.е.н., доц. Полянська О. А.); 

– Фик Роман – з доповіддю ”Міжнародний досвід ведення обліку у бюджетних 
усановах” (науковий керівник к.е.н., доц. Полянська О. А.); 

– Самко Мар’яна – з доповіддю ”Організація обліку грошових коштів” (науковий 
керівник ас. Попітіч Т. В.); 

– Будай Оксана – з доповіддю ”Економічна суть та поняття дебіторської 
заборгованості” (науковий керівник ас. Попітіч Т. В.); 

–Козярська Христина – з доповіддю ”Поняття та класифікація кредиторської 
заборгованості” (науковий керівник ас. Попітіч Т. В.); 

–Добжанська Ольга – з доповіддю ”Класифікація витрат підприємств торгівлі 
споживчої кооперації” (науковий керівник ас. Попітіч Т. В.); 

– Кравець Олександр – з доповіддю ”Деякі аспекти обліку дебіторської 
заборгованості” – (науковий керівник ас. Попітіч Т. В.). 

 

 
 



На протязі вересня-грудня 2014 року студенти  спеціальності “Облік і аудит” 
Кравець О., Козярська Х., Будай О., Прус Я., Біла К. та Телюк Н. приймали участь в 
проекті, реалізованому за підтримки дискусійного клубу “КОЛО” та “Об'єднання 
Самопоміч” – “Молодіжна школа управління”.  

 

 
 



4. Основні заходи 
 

Впродовж 2014 р. відбулося 6 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. 

 

 
 



Зокрема, 4 грудня 2014 року відбулось засідання студентського наукового гуртка 
кафедр бухгалтерського обліку та аудиту. На засіданні виступили: 

– Кузьма Христина Володимирівна (ОКР “магістр”) з доповіддю ”Оперативний 
аналіз грошових потоків та платоспроможність підприємства”, науковий керівник ст. 
викладач Мельник Т. М. 

– Фурман Еліна Віталіївна (ОКР “магістр”) з доповіддю ”Принципи формування 
фінансової звітності згідно Національних Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності”, науковий керівник доц. 
Чабанюк О. М. 

 

 
 
 

– Галас Христина Юріївна (ОКР “бакалавр”) з доповіддю ”Роль економічного 
аналізу та перспективи його розвитку”, науковий керівник доц. Калайтан Т. В. 

 



 
 
 

У обговоренні доповідей взяли участь студенти: Годунко Юлія Олександрівна, 
Кравченко Ольга Сергіївна, Самко Мар’яна Василівна, Ковальчук Наталія Василівна, 
Федунь Марія Петрівна, Гулик Лілія Андріївна Добжанська Ольга Ігорівна а також 
викладачі кафедри аудиту та кафедри бухгалтерського обліку. 

До роботи у студентському науковому товаристві залучались студенти Інституту 
економіки та фінансів, факультету міжнародних економічних відносин, товарознавчо-
економічного факультету. 



5. Студентські публікації 
 

У 2014 р. студентами СНГ ”Облік і аудит” було 
опубліковано наукові праці, зокрема: 
 

1. Бачинська О. А. Економічна суть категорії “доход” / О. 
А. Бачинська // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського 
обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних процесів : 
збірник матеріалів IX всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 180-
182. (наук. кер. доц. Канак Й. В.). 

2. Библів У. Т. Особливості документального оформлення на підприємствах із 
технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів / У. Т. Библів // Стан 
та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах 
інтеграційних процесів : збірник матеріалів IX всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 9-10. 
(наук. кер. к.е.н. Марценюк Р. А.). 

3. Бряник І. М. Форми та методи здійснення контролю витрат на оплату праці у 
комунальній сфері / О. М. Бряник // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського 
обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних процесів : збірник матеріалів IX 
всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 151-153. (наук. кер. доц. Бачинський В. І.). 

4. Будай О. В. Економічна суть та поняття дебіторської заборгованості / О. В. 
Будай // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 
умовах глобалізації економіки : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих 
науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 6 грудня 2014 р. / відп. ред. І. Б. 
Садовська – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2014. 
(наук. кер. ас. Попітіч Т. В.). 

5. Буцерка Л. О. Деякі аспекти обліку малоцінних необоротних та 
швидкозношуваних активів / Л. О. Буцерка // Стан та перспективи розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних процесів : збірник 
матеріалів IX всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 12-14. (наук. кер. ас. Попітіч Т. В.). 

6. Гелей І. Ю. Економічна суть витрат  та проблемні аспекти управління ними / І. 
Ю Гелей // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в 
умовах інтеграційних процесів : збірник матеріалів IX всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Львів : ЛКА, 2014. 
– С. 188-190. (наук. кер. доц. Полянська О. А.). 

7. Годованюк Є. О. Облік біологічних активів рослинництва: організаційний 
аспект / Є. О. Годованюк // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, 
аналізу і контролю в умовах інтеграційних процесів : збірник матеріалів IX 
всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 24-25. (наук. кер. проф. Куцик П. О.). 

8. Горецька А. В. Теоретичні засади обліково-аналітичного забезпечення 
адміністрування податків та платежів в Україні / А. В. Горецька // Стан та перспективи 
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних процесів 



: збірник матеріалів IX всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 25-28. (наук. кер. доц. 
Панченкова Ю. В.). 

9. Горецька А. В. Обліково-аналітичне забезпечення контролю розрахунків за 
податками і платежами суб’єктів господарювання / А. В. Горецька // Інноваційні 
процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства : збірник виступів 
учасників Одинадцятої науково-практичної конференції студентів вищих навчальних 
закладів Укоопспілки. Ч. 1. – К. : НМЦ “Укоопспілка”, 2014. – 88 с. – С. 71-73 . (наук. 
кер. доц. Панченкова Ю. В.). 

10. Гришкевич А. Класифікація доходів та її використання для управління 
підприємств / А. Гришкевич // Фінансово-економічний розвиток України в умовах 
глобалізаційно-інтеграційних процесів : зб. мат. ІІІ всеук. наук.-практ. Інтернет-конф., 
28 лютого 2014 р. – Львів : ЛКА, 2014. (наук. кер. доц. Чабанюк О. М.). 

11. Гуда С. О. Теоретичні аспекти обліку розрахунків із постачальниками та 
іншими кредиторами / С. О. Гуда // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського 
обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних процесів : збірник матеріалів IX 
всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 31-33. (наук. кер. доц. Полянська О. А.). 

12. Добжанська О. І. Особливості визнання та обліку доходу від операційної 
діяльності підприємства з довготривалим циклом виробництва / О. І. Добжанська // 
Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах 
інтеграційних процесів : збірник матеріалів IX всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 33-35. 
(наук. кер. доц. Полянська О. А.). 

13. Добжанська О. І. Класифікація витрат підприємств торгівлі споживчої 
кооперації / О. І. Добжанська // Студентський науковий вісник. Серія “Економічні 
науки”. Науковий збірник. Вип. 16. Ч. 1. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2014. – С. 22-28 (наук. 
кер. ас. Попітіч Т. В.). 

14. Домбик О. М (аспірант кафедри бухгалтерського обліку), Іщук С. В. 
Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку на підприємствах ресторанного 
господарства / О. М. Домбик, С. В. Іщук // Стан та перспективи розвитку 
бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах інтеграційних процесів : збірник 
матеріалів IX всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 35-37. 

15. Іщук О. М. Облікове забезпечення діяльності торгівельних підприємств / О. 
М. Іщук // Облікове забезпечення діяльності торгівельних підприємств / О. В. Іщук // 
Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного 
бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : матеріали 
всеукраїнської наук.-практ. молодих вчених та студентів. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 
310 с. (наук. кер. доц. Чабанюк О. М.). 

16. Кравченко О. В. Організація складання фінансової звітності / О. В. Кравченко 
// Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах 
глобалізації економіки : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, 
аспірантів, здобувачів і студентів, 6 грудня 2014 р. / відп. ред. І. Б. Садовська – Луцьк : 
РВВ Луцького національного технічного університету, 2014. – С. 82-84 (наук. кер. ас. 
Попітіч Т. В.). 



17. Кравченко Д. Особливості формування та обліку фінансових результатів 
підприємств торгівлі / Д. Кравченко // Сучасні проблеми і перспективи розвитку 
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спеціальності “Фінанси і кредит” та “Банківська 
справа”. До роботи гуртка залучені студенти-магістри 

кафедри банківської справи і студенти-магістри кафедри фінасів і кредиту, а також 
студенти ОКР “бакалавр” напряму підготовки „Фінанси і кредит”. 

 
1. Найголовніші досягнення 

 
Студенти (ОКР-магістр) спеціальності “Банківська справа” - Кусковець Вікторія 

(керівник: к.е.н., доц. Музичка О.М.) та Максим’як Юлія (керівник к.е.н. доц. Чікіта 
І.Б.) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з гуманітарних наук зі 
спеціальності “Банківська справа”, який відбувся 27 лютого 2014 р. у м. Харкові на 
базі Харківського інституту банківської справи УБС НБУ. Обидві роботи студенток на 
теми “Напрями підвищення достатності банківського капіталу в контексті вимог 
міжнародних стандартів” та “Перспективи розвитку банківської системи України в 
умовах глобалізації” відзначені заохочувальними дипломами конкурсу. 

Студентка (ОКР-магістр) спеціальності “Фінанси і кредит” – Демковська Олена з 
нагоди святкування 197 річниці Львівської комерційної академії була нагороджена 
дипломом і медаллю ім. Олени Степанів за відмінні успіхи у навчанні, науковій роботі 
та активну суспільно-громадську діяльність (7 листопада 2014 р.).  

 



 
 

 



Студенти ОКР-магістр, спеціальності “Банківська справа” - Грабинюк Ольга та 
Сторожишина Яна, 7-19 липня 2014 р. взяли участь у роботі літньої школи “Для 
переможців всеукраїнських конкурсів наукових робіт і олімпіад”, які проводить 
Університет банківської справи НБУ та отримали сертифікати. 

 

 

 



Студенти спеціальності “Фінанси і кредит” – Кіцула Світлана і Лабор Юлія взяли 
участь в унікальному проекті реалізованому за підтримки дискусійного клубу 
“КОЛО” та “Об'єднання Самопоміч” - “Молодіжна школа управління”.  

 

 

 

 



 

 

 



2. Участь у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах 

 
Студенти СНГ “Фінанси і банківська справа” взяли активну участь у 

Всеукраїнських студентських олімпіадах. 
 

Кафедрою фінансів і кредиту 13 лютого 2014 року був проведений І етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Фінансовий менеджмент” 
(склад жюрі: доценти Черкасова С. В., Мицак О. В. та Чуй І. Р.), де взяли участь 28 
студентів. Студенти ОКР “магістр” Галюк Дмитро та ОКР “бакалавр” Баховська 
Ліля взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 
„Фінансовий менеджмент”, яка проходила у Луцькому національному технічному 
університеті 27-28 березня 2014 р., та були нагороджені:  

- Галюк Дмитро – дипломом IV ступеня; 
- Баховська Лілія – грамотою у номінації “За знання методів фінансового 

менеджменту”. 

 



 
Кафедрою фінансів і кредиту 17 лютого 2014 року був проведений І етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Фінанси і кредит” (склад 
жюрі: доц. Черкасова С. В., доценти Власюк Н. І., Чуй І. Р. та Мединська Т. В.), де 
взяли участь 28 студентів. Студенти ОКР “магістр” Вознякевич Галина та ОКР 
“бакалавр” Пелех Ірина взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
зі спеціальності ”Фінанси і кредит”, яка проходила у Тернопільському національному 
економічному університеті 2-4 квітня 2014 р., та отримали сертифікати. 

 



 
 
 
 

 



 



Кафедрою банківської справи 18 лютого 2014 р. проведено І етап олімпіади з 
дисципліни “Банківська справа”, в якій прийняли участь 25 студентів ОКР “бакалавр” 
напряму підготовки “Фінанси і кредит”. Журі олімпіади за результатами перевірки 
конкурсних завдань у складі к.е.н., проф. Копилюк О.І., к.е.н., доц. Музички О.М., ст. 
викл. Кульчицької Н.С. визначило переможців: Грабинюк Ольга та Сторожишина 
Яна, які взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка відбулася 
10-11 квітня 2014 р. у Харківському інституті банківської справи Університету 
банківської справи НБУ та отримали сертифікати. 

 

 
Сторожишина Яна – грамота  у номінації “За віру в успіх” 



 
Учасники ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни  

“Банківська справа” 
 
Також кафедрою банківської справи 18 лютого 2014 р. проведено І етап олімпіади 

з дисципліни “Страхова справа”, в якій прийняли участь 15 студентів напряму 
підготовки “Фінанси і кредит”. Журі олімпіади за результатами перевірки конкурсних 
завдань у складі к.е.н., проф. Копилюк О. І., доц. Андрушків І. П., ст. викл. Завійської 
О. І. визначило таких переможців: Плаксу Юлію, Мельничук Ірину, Кіселу Світлану, 
Пелех Ірину, Грабинюк Ольгу. 

 

 
Доц. Андрушків І. П. проводить І етап олімпіади з дисципліни “Страхова справа” 



 
Ст. викладач Завійська О. І. та студенти ОКР “бакалавр” напряму підготовки “Фінанси 

і кредит” під час олімпіади з дисципліни “Страхова справа” 
 
Кафедрою фінасів і кредиту був проведений І етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни “Податкова система” (склад жюрі: доценти: Черкасова С.В., 
Сороківська М. В., Крамченко Р. А., Оліярник В. В.), де взяли участь 18 студентів. 
Студенти ОКР “бакалавр” Маринчак Анжела та Луцишин Олеся, взяли участь у ІІ 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Податкова система”, яка 
проходила у Національному університеті державної податкової служби (м. Ірпінь), 9-
11 квітня 2014 р. та були нагороджені грамотами.  

 



 
 

 
 



 

 



Кафедрою банківської справи 20 лютого 2014 р. проведено І етап олімпіади з 
дисципліни “Інвестування”, в якій прийняли участь 20 студентів ОКР “бакалавр” 
напряму підготовки “Фінанси і кредит”. Журі олімпіади за результатами перевірки 
конкурсних завдань у складі: к.е.н., проф. Копилюк О. І., доцентів: Чікіти І. Б., 
Рущишин Н. М. визначило таких переможців: Гуран Тетяну, Зазуляк Христину, 
Душкіну Христину, Круту Ірину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доц. Рущишин Н. М. розпочинає 

роботу студентської Олімпіади з 
дисципліни “Інвестування” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Кафедрою фінансів і кредиту 13 березня 2014 року було проведено І етап 
олімпіади з дисципліни ”Державні фінанси”. Участь в олімпіаді взяли студенти 
спеціальності “Фінанси і кредит” ОКР “магістр”. Конкурсна комісія розглянула 30 
студентських робіт. На підставі аналізу робіт журі вирішило визнати переможцями: 
Солтис Ольгу, Ілів Ірину, Панасюк Тетяну. До участі у ІІ етапі олімпіади, яка 
відбулася 8-10 квітня 2014 р у Хмельницькому національному університеті, були 
скеровані студенти Солтис Ольга та Ілів Ірина. 

 
 

 



 
 

 



3. Участь 
у наукових конференціях 

 
 

Студенти-члени СНГ “Фінанси і кредит” взяли участь у 16 наукових заходах:  
 
І. Студенти ОКР “магістр” спеціальності “Фінаси і кредит” - Тимчак О. М., 

Феджора Г. П. (наук. кер. проф. Єлейко В. І.) взяли участь у круглому столі “Стан і 
напрями розвитку фінансової системи України” який проходив 19 лютого 2014 р. у 
Львівському інституті МАУП. 

 

ІІ. Студенти ОКР “магістр” “Банківська справа” та “Фінаси і кредит” і студенти 
ОКР “бакалавр” напряму підготовки “Фінаси і кредит” у загальній кількості 56 осіб 
(наук. кер. професори: Копилюк О. І., Башнянин Г. І., Алєксєєв І. В., доценти: 
Рущишин Н. М., Музичка О. М., Чікіта І. Б., Самура Ю. О., Андрушків І. П., 
Кирпатенко В. М., Бучко І. Р., старші викладачі, к.е.н.: Костак З. Р., Бабійчук Т. П.), 
взяли участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції ”Проблеми 
забезпечення стабільного розвитку національних банківських систем: теорія, 
практика та світовий досвід”, яка проходила 24 лютого 2014 р. у Львівській 
комерційній академії і буда організована кафедрою банківської справи. 

 



ІІІ. Студенти ОКР “магістр” спеціальності “Фінаси і кредит” - Вельц Д. В., 
Дмитрув Н. Ю., Нерубальська Ю. І. (наук. кер. доц. Мединська Т. В.) взяли участь у V 
Міжнародній науково-теоретичної конференції молодих вчених, аспірантів та 
студентів ”Творчий пошук молоді – курс на ефективність”, яка проходила у 
Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті 25 лютого 
2014 р. та отримали сертифікати. 

 

 

 

 



 
 
ІV. Студент ОКР “магістр” спеціальності “Фінаси і кредит” - Шура Роман та ОКР 

“бакалавр” – Маринчак Анжела (наук. кер. к.е.н., доц. Мединська Т. В.), взяли участь у 
Міжнародній науково-практичній студентській конференції “Вплив 
глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України” яка проходила 
у м. Ірпінь, Національному університеті ДПСУ 26 лютого 2014 р. 

 

 
 



V. Студенти ОКР “бакалавр” напряму підготовки “Фінаси і кредит” - Старишак 
Анастасія, Бушко Маряна, Возна Марія, Питель Роксолана (наукові керівники: 
доценти – Черкасова С. В., Андрейків Т. Я.), взяли участь у Міжнародній науково-
практичній конференції аспірантів та студентів “Теоретичні та прикладні 
аспекти аналізу фінансових систем” яка відбулася у Львівському інституті 
банківської справи УБС НБУ 26-27 березня 2014 р. 

 

VІ. Студентка ОКР “магістр” спеціальності “Фінаси і кредит” - Дідух Уляна 
(наук. кер.: проф. Біла О. Г.), взяла участь у ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній 
конференції студентів та аспірантів “Фінансово-кредитна система України в 
умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів” яка проходила у Черкаському 
інституті банківської справи УБС НБУ 23-25 квітня 2014 р. 

 

VІІ. Студентка ОКР “бакалавр” напряму підготовки “Фінаси і кредит” - 
Сторожишина Яна (наук. кер.: доц. Черкасова С. В.), взяла участь у ХІ Науково-
практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки 
“Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства” яка 
відбулася у Тернопільському кооперативному коледжі 23 – 24 квітня 2014 р. 

 

 
 

VІІІ. Студенти ОКР “магістр” спеціальності “Фінаси і кредит” – Муханюк М., 
Магас Н.,  Добинда А. (наук. кер.: проф. Гальків Л. І., доценти – Оліярник В. В., 



Власюк Н.І.), взяли участь у IІ міжвузівській студентській науково-практичній 
конференції “Розвиток індустрії гостинності в умовах глобалізаційних процесів: 
економічні та фінансові аспекти”, яка відбулася у Львівському інституті 
економіки і туризму 13 травня 2014 р. 

 

 
 
IX. Студентка ОКР “бакалавр” напряму підготовки “Фінаси і кредит” - Варвадюк 

Уляна (наук. кер.: доц. Рущишин Н. М.), взяла участь у ІІ Міжнародному науково-
практичному семінарі “Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації” 
який відбувся у Львівській державній фінансовій академії 15-16 травня 2014 р.  

 

X. Студентка ОКР “магістр” спеціальності “Фінаси і кредит” - Мельник І. В. 
(наук. кер.: доц. Костак З. Р.), взяла участь у Міжнародній науково-практичній 
конференції “Економічні перспективи підприємств та регіонів України в 
контексті основних соціально-еколого-економічних трендів”, яка відбулася у м. 
Харкові 22 травня 2014 р. 

 

XІ. Студенти ОКР “магістр” спеціальності “Фінаси і кредит” – Тарзиманова Х. і 
Ткаченко І. (наук. кер.: доценти - Черкасова С. В., Сороківська М. В.), взяли участь у 
ІІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Теоретико-
методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та 
облікового забезпечення розвитку економіки”, м. яка відбулася у м. Тернополі 22-23 
травня 2014 р. 

 



XІІ. Студентка ОКР “магістр” спеціальності “Фінаси і кредит” - Василечко Н. В. 
(наук. кер.: к.е.н., доц. Чуй І. Р.) взяла участь у міжнародній науково-практичній 
конференції для студентів, аспірантів та молодих учених “Фінансово-економічні 
пріорітети розвитку економіки: стратегія і перспективи”, у м. Києві 23-24 травня 
2014 р.  

 

XІІІ. Студенти ОКР “спеціаліст” спеціальності “Фінаси і кредит” – Дрозд Т.В. та 
ОКР “бакалавр” Плакса Ю. Є. (наук. кер.: доц. Мединська Т. В. і ст. викл. Белей С. Е.), 
взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Суспільні 
трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри” яка 
проходила у Львівському інституті МАУП 12 червня 2014 р. 

 

XIV. Студенти ОКР “магістр” спеціальності “Фінаси і кредит” та “Банківська 
справа” – (55 студентів) та ОКР “бакалавр” (3 студенти) (наукові керівники: 
професори: Біла О. Г., проф. Копилюк О. І., Єлейко В. І., Алексєєв І. В., Пілявський А. 
І., Гальків Л. І., доценти: Черкасова С. В., Оліярник В. В., Мицак О. В., Чуй І. Р., 
Власюк Н. І., Юсипович О. І., Мединська Т. В., Крамченко Р. А., Сороківська М. В., 
Вірт М. Я., Андрейків Т. Я., Рущишин Н. М., Музичка О. М., Чікіта І. Б., Бучко І. Є.), 
взяли участь у V Всеукраїнському науково-практичному семінарі студентів, 
аспірантів та молодих вчених “Соціально-економічні наслідки та стратегія 
реформування фінансової системи України”, яка відбувалася у Львівській 
комерційній академії 19 листопада 2014 р. і була проведена кафедрою фінансів і 
кредиту. 

 



XV. Студенти ОКР “магістр” спеціальності “Банківська справа” – Климович Ю., 
Блажейовський О. та студенти ОКР “бакалавр”– Шкурак О., Варвадюк У. (наукові 
керівники: проф. Копилюк О. І., доценти – Рущишин Н. М., Музичка О. М., Бучко І. 
Є.), взяли участь у ІII Всеукраїнській науково-практичній студентській 
конференції “Теорія та практика розвитку банківської системи”, яка відбулася у 
Львівському інституті банківської справи УБС НБУ 20-21 листопада 2014 р. 

 

 
 
XVI. Студенти ОКР “магістр” спеціальності “Фінаси і кредит” - Бутка М., Лесів 

В., Дідух Ю. та ОКР “магістр” – Шкурак О. (наукові керівники: доценти – Юсипович 
О. І., Крамченко Р. А., Музичка О. М.), взяли участь у Міжвузівській науково-
практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Стратегічні 
засади управління господарською системою підприємства в умовах динамічного 
розвитку конкурентного середовища”, яка відбулася у Львівській комерційній 
академії 5 грудня 2014 р. і була проведена кафедрою економіки підприємства. 

 



 
 



 
 

 

 

3-4 березня 2014 року в приміщенні конференц-зали Львівської комерційної 
академії кафедрою банківської справи було проведено науково-практичну 
конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених на тему “Національні фінансові 
системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку”.  

У межах конференції розглядалися такі теоретичні та практичні питання як:  
1. Проблемні аспекти та перспективи розвитку банківської системи. 
2. Проблеми фінансового забезпечення розвитку реального сектору економіки. 
3. Участь фінансових посередників у інвестиційно-інноваційних процесах 
4. Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси в розвитку фінансового сектору 

національних економік. 
Урочисте відкриття конференції розпочалось виступом завідувача кафедри 

банківської справи, проф. Копилюк О. І., яка привітала усіх учасників конференції, 
засвідчила актуальність заходу та доцільність обміну думками і знаннями учасників 
конференції. 

 

 
Вітальне слово завідувача кафедри банківської справи  

проф. Копилюк О. І. 
 

4. Основні заходи 



Увагу учасників конференції привернула змістовна доповідь голови 
студентського наукового товариства кафедри банківської справи Кусковець Вікторії, 
яка була присвячена напрямам підвищення достатності банківського капіталу в 
контексті вимог міжнародних стандартів (наук. керівник: доц. Музичка О. М.). 

 

 

 
Доповідь Кусковець Вікторії 

 
Змістовну і цікаву доповідь на тему “Оцінка впливу глобалізації на банківську 

систему України” представила студентка групи 13-61 Максим’як Юлія (наук. керівник 
– доц. Чікіта І. Б.).  



 
Доповідь Максим’як Юлії на тему 

 “Оцінка впливу глобалізації на банківську систему України” 
 

Активними учасниками конференції були і студенти ОКР “бакалавр” напряму 
підготовки “Фінанси і кредит”. Студентка 362 гр. Варвадюк Уляна (наук. керівник – 
доц. Рущишин Н. М.) представила до уваги слухачів доповідь про інноваційні 
технології в банківській діяльності, зокрема, безпровідні (Near Field Communication). 

 

 
Доповідь Варвадюк Уляни на тему  

“Інноваційні технології в банківській діяльності” 
 

Про перспективи пенсійної реформи в Україні доповіла студентка групи 362 
Рибак Ірина (наук. керівник: к.е.н., ст. викл. Костак З. Р.). 



 
Доповідь Рибак Ірини на тему “Перспективи пенсійної реформи в Україні” 

 

З доповіддю на тему “Суть кредитного портфеля банку та методи управління 
ним” виступила студентка групи 13-61 Аврамчук Ольга (наук. керівник: доц. 
Рущишин Н. М.). 

Доповіді учасників конференції викликали зацікавлення слухачів та жваві 
дискусії серед присутніх.  

 

 
 
Підсумовуючи роботу конференції, к.е.н., доц. кафедри банківської справи Чікіта 

І. Б. побажала студентам розширювати коло наукових пошуків, активніше приймати 
участь у наукових заходах. 



 
Завершальне слово к.е.н., доц. кафедри банківської справи Чікіти І. Б. 

 

Усі учасники конференції отримали сертифікати, які засвідчують їх участь у 
науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 
“Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи 
розвитку”, як мотивацію для нових досліджень та фото на згадку.  

 

 
Учасники конференції 

 
13 травня 2014 р. відбувся науково-практичний семінар на тему: “Проблеми 

формування та реалізації кредитно-депозитної політики банків в Україні” на якому 
студенти ОКР “бакалавр” напряму підготовки “Фінанси і кредит” змогли поділитися 



результатами своїх досліджень і обговорити найбільш проблемні питання у 
вітчизняній банківській системі, у сфері соціального страхування.  

Із змістовною доповіддю виступила Кусковець Вікторія, в якій розкрила основні 
напрями розвитку депозитної  діяльності  комерційних банків України. Також, 
цікавими виявилися доповіді Перунової Дарії, Огар Марії, Кальмука Олега, Марусич 
Мілени й ін. 

Так із ґрунтовною доповіддю про особливості розвитку споживчого кредитування 
в Україні виступив студент групи 462 Кальмук Олег (наук. керівник: к.е.н., ст. викл. 
Костак З. Р.). 

 
 
Марусич Мілена у своєму дослідженні (під керівництвом к.е.н., доц. Рущишин 

Н. М.) розкрила особливості формування фінансових ресурсів банків в Україні, 
провела порівняльний  аналіз власного капіталу вітчизняних та зарубіжних 
банківських установ. 

 

 
 

30 вересня 2014 р. кафедра банківської справи для студентів напряму підготовки 
“Фінанси і кредит” та спеціальності “Банківська справа” провела спільно з ПАТ 



“Кредобанк” інноваційне практичне заняття з операційної діяльності банку на базі 
Центральної філії та Відділення № 10.  

Метою заняття було не просто розповісти студентам про різноманітні аспекти 
діяльності банку, але й показати його роботу так би мовити “з середини”, представити 
інформацію “з перших уст” - від фахівців банку, які на практиці можуть 
проілюструвати те, що студенти  вивчають в Академії. 

Кафедра банківської справи давно і плідно співпрацює з ПАТ “Кредобанк”, який 
є найбільшим банком з польськими інвестиціями в Україні. Тут знайшли свої робочі 

місця багато 
випускників 

Академії, а 
студенти проходять 

практику, 
проводять наукові 
дослідження та 

виконують 
магістерські роботи 
на матеріалах 

фінансової 
звітності і на 
замовлення банку. 
В умовах 

сьогодення 
співпраця 

поглибилася ще і 
такою формою інноваційного навчання як практичне заняття безпосередньо у відді-
леннях ПАТ “Кредобанк”. 
Біля Центральної філії ПАТ “Кредобанк” по вул. 
Наливайка,6 

 
 



Про організаційну 
структуру банку, 
особливості здійснюваних 
філією операцій, роботу 
окремих підрозділів, таких 
як операційний зал, каса 
банку, валютний відділ, 
відділ супроводу операцій, 
- розповіла студентам 
заступник директора 
Центральної філії ПАТ 
“Кредобанк” Городецька 
Оксана Степанівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
На противагу Центральній філії, Відділення № 10 ПАТ “Кредобанк” є новим, 

створеним відповідно до світових вимог у сфері банківського обслуговування та 
оснащеним за найсучаснішими стандартами. Працює відділення за принципом 
“прозорого офісу” - тут поєднується загальний офісний простір з індивідуальними 
кімнатами, відділеними прозорими скляними перегородками: 

 



Про структуру та 

особливості діяльності 

відділення розповіла його 

начальник і найкращий 

фахівець за підсумками 

2013 р. Галина 

Деникевич 

 

 

Цікавою була 

розповідь не лише 

для студентів, але і 

для наших 

викладачів. 

 

 

 

 

 

І все ж найбільш 

емоційною була та 

частина заняття, яка 

пройшла у залі для VIP-

клієнтів: 

 

 

 



Андрій Оболь, фахівець відділення та випускник Львівської комерційної академії, 
розповів про депозитну політику ПАТ “Кредобанк”, засади її трансформації на основі 
вивчення потреб клієнтів, про нові депозитні та карткові продукти банку.  

 

 

 
Фото на пам’ять з новим логотипом ПАТ “Кредобанк” 

 



Відділення № 10 – фото зовні, м. Львів, пл. Григоренка,4 

 
Такі “польові” заняття будуть проводитись кафедрою регулярно. Крім отримання 

нових знань вони дозволяють привити майбутнім фахівцям цікавість до професії. 
 

19 листопада 2014 р. у стінах Львівської комерційної академії (ЛКА) кафедрою 
фінансів і кредиту та членами студентського наукового гуртка „Фінанси і кредит” 
проведено V Всеукраїнський науково-практичний семінар студентів, аспірантів та 
молодих вчених на тему „Соціально-економічні наслідки та стратегія 
реформування фінансової системи України”.  

Метою семінару було обговорення проблем та перспектив розвитку фінансової 
системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації стратегії її реформування з 
урахуванням глобалізаційних, національних та регіональних особливостей розвитку. 

Вітальне слово виголосив ректор Львівської комерційної академії – професор      
Куцик П. О. (фото 1), акцентуючи на складності фінансово-економічної ситуації, в 
якій опинилася Україна, та на динамічності змін у фінансовій системі держави, що 
об’єктивно унеможливлюють передбачення їх наслідків для соціально-економічного 
розвитку України. Ректор Академії побажав учасникам семінару здоров’я та гарного 
настрою в процесі роботи, напрацювання дієвих рішень щодо реформування 
фінансової системи нашої держави. 

 



Фото 1: ректор Львівської комерційної академії – професор Куцик П. О. 
 
Також долучилася до привітань учасників семінару директор Інституту 

економіки та фінансів доцент Герасименко Т.О. (фото 2), яка зауважила, що стан 
розвитку і ефективність функціонування фінансової системи об’єктивно визначає 
параметри соціально-економічного розвитку держави, рівень якості життя населення, 
економічних агентів, територіальних громад. 

 
Фото 2: директор Інституту економіки та фінансів - доцент Герасименко Т. О. 



Завідувач кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії – д.е.н., 
проф. Васильців Т. Г. (фото 3) – відкриваючи засідання семінару, наголосив на 
найбільш загрозливих аспектах фінансової безпеки та негативних показниках 
соціально-економічного розвитку України у 2014 році і зауважив, що нашій державі 
потрібні нові креативні та інноваційні рішення у сфері управління фінансовою 
системою, продукування яких особливо притаманне студентам і молодим науковцям. 

 
Фото 3: завідувач кафедри фінансів і кредиту - професор Васильців Т. Г. 

 

До привітань долучилася модератор заходу – к.е.н., доц. кафедри фінансів і 
кредиту Мединська Т. В. (фото 3), яка привітала і представила учасників семінару та 
гостей, побажала усім учасникам активних дискусій, креативного мислення, фахового 
обговорення доповідей та успіхів на подальшій науковій ниві. 

 
Фото 4: модератор семінару – доцент Мединська Т. В. 



 
Фото 5: професор кафедри фінансів і кредиту 

НУ “Львівська політехніка” - Хома І. Б. 

 
Фото 6: доцент Львівського національного університету  
ім. І. Франка – Миронюк А. К.  

 



 
Фото 7: викладач Львівського  

інституту “МАУП” - Магас Н. В. 
 

 
Фото 8: завідувач кафедри фінансових дисциплін Львівського кооперативного коледжу економіки і 

права - Голубка М. М. та викладач Масляк І.Я. зі своїми студентами 
 

Учасники семінару (фото 9, 10) працювали у 6-ти секціях за такими 
тематичними напрямами: 

1. Грошово-кредитна політика України: проблеми та перспективи розвитку. 
2. Бюджетна політика в умовах європейської інтеграції. 



3. Фінансовий ринок: сучасний стан і стратегія реформування. 
4. Актуальні проблеми страхового ринку. 
5. Вплив реформування фінансової системи України на результати діяльності 
підприємств. 
6. Вдосконалення бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах 
реформування звітності. 

 
Фото 9: учасники семінару - доцент Мицак О. В., ст. викладач Червінська Л. С. 

 

 



 

 
Фото 10: учасники семінару  

 
Учасниками семінару (фото 11) були студенти та аспіранти таких ВНЗ України: 

1. Львівська комерційна академія; 
2. Львівський національний університет ім. І. Франка; 
3. Національний університет “Львівська політехніка”; 
4. Львівський державний університет внутрішніх справ; 
5. Львівська державна фінансова академія; 
6. Львівський інститут економіки і туризму; 
7. Львівський інститут ПрАТ ВНЗ “МАУП”; 
8. Львівський кооперативний коледж економіки і права; 
9. Луцький біотехнічний інститут Міжнародного НТУ ім. Ю.Бугая. 
10.  Рівненська філія ПВНЗ „Європейський університет”; 



11.  Дубенська філія Університету “Україна”. 
12. Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного 

університету. 

 
Фото 11: організатори семінару 

 

Учасники семінару 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. 

На завершення заходу перед його учасниками виступила професор кафедри 
фінансів та кредиту Біла О. Г., яка подякувала усім за плідну роботу і відзначила кращі 
доповіді студентів, побажала творчої наснаги, успіхів у навчанні та науковій роботі 
(фото 12). 

 

 
Фото 12: підсумки семінару оголошує – професор Біла О. Г. 



За участь у роботі семінару усіх доповідачів було нагороджено дипломами 
учасників V Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів та 
молодих вчених і були вручені збірники матеріалів семінару та компакт-диски (фото 
13). 

 
Фото 13: завідувач кафедри фінансів і кредиту – професор Васильців Т. Г. 

вручає дипломи 
 
На завершення семінару були підведені підсумки та учасники зробили фото на 

згадку (фото 14). 
 

 
 
 

Фото 14: учасники семінару після підведення підсумків 



Після закінчення семінару було відведено час на каву-брейк, за якою студенти-
учасники заходу могли поспілкуватися у вільній, невимушеній атмосфері в колі нових 
друзів. Матеріали семінару (програма і збірник тез) розміщені на сайті Львівської 
комерційної академії за адресою: http://www.lac.lviv.ua. 

 
20 листопада 2014 р. відбувся майстер-клас “Самопрезентація як чинник 

успішного працевлаштування”,  який провела бізнес-тренер Людмила Калабуха. Вона 
розповіла учасникам Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи про 
те, що саме ми презентуємо роботодавцю і як зробити цю презентацію більш 

ефективною. 
   Серед іншого, говорили про 
важливість першого враження. 
Як дослідили вчені, воно 
формується у людини за 30 
секунд. Якщо розглядати те, з 
чого складається перша думка 
про людину, то 55% - це мова 
тіла: наш зовнішній вигляд, 
постава, усмішка, впевнена 
поведінка, те, як ми ходимо, 
сидимо і жестикулюємо. Ми 
повинні випромінювати 
впевненість, добрий настрій, 
приязнь, так, як це гарно     
вдається робити Людмилі 
Калабусі. 

Як ми реагуємо на мову тіла показав маленький експеримент. Багато з присутніх 
відтворили не те, що просила тренер на словах, а те, що вона при цьому 
демонструвала: 

 



Ще 48 % першого враження про нас формують вербальні засоби – голос, мова, 
артикуляція, - те, як ми говоримо. І лише 7 % припадає безпосередньо на те, що ми 
при цьому промовляємо. Від першого враження роботодавця багато в чому залежить 
ваш успіх в отриманні роботи. 

 

 
 

Все, що ми робимо в житті в тій чи іншій мірі є продажем – своїх ідей, своїх 
бажань, своїх умінь та навиків. Важливим елементом піраміди продажу себе, як 
майбутнього працівника, лежить збір інформації про потреби роботодавця. Запорукою 
успішного працевлаштування є не просто те, що ми знаємо і можемо. Необхідно 
показати роботодавцю, що отримає компанія, якщо ми будемо працювати на неї.  

 

 



Кожен зі слухачів почув для себе багато нового і корисного. Хтось побачив, які 
помилки він допускав раніше, хтось знайшов спосіб, як удосконалити своє резюме, 
хтось відкрив для себе секрети першого враження. І, звичайно, рекомендації – як 
отримати відповідь від роботодавця про перспективу працевлаштування уже на 
співбесіді. Учасники розглянули можливі ситуації і приклади та спробували 
розповісти про себе “роботодавцю”. 

 
 

 
 

На останок – подарунок від кафедри 
банківської справи: символічний ключик до 

успіху: 
 
 
 
 
 
 
 
 

І спільне фото на пам’ять: 

 
Корисні поради, отримані на майстер-класі, не одноразово стануть у пригоді 

кожному його учаснику. 
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підприємства в сучасних умовах / О. В. Шкурак // Стратегічні засади управління 
господарською системою підприємства в умовах динамічного розвитку конкурентного 
середовища : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених, 5 грудня 2014 р. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 58-60. (наук. 
кер.: к.е.н., доц. Музичка О. М.). 

 
Окрім цього, частина студентських праць подана до друку. 
 



 

 
 

 
 

Науковий керівник СНГ – к.е.н., доц. кафедри 
економіки підприємства Ільчук Олена Олександрівна; 

Голова СНГ – Канюка Наталія Іванівна, студентка 
ОКР “магістр” спеціальності “Економіка підприємства”; 

Заступник голови СНГ – Хмиз Анастасія, 
студентка ОКР “бакалавр” напряму підготовки 
“Економіка підприємства”. 

 

1. Найголовніші досягнення 

 

Варто відзначити активну участь студентів напряму підготовки/спеціальності 
“Економіка підприємства” у різноманітних наукових заходах:  

- 28 лютого 2014 року – участь студентів Попович Т. Ю., Максимчук Р. В., 
Козинська Т. І., Червак С. В., Чопко І. М., Ушкова Н. А. у ІІІ всеукраїнській науково-
практичній Інтернет-конференції на тему “Фінансово-економічний розвиток України в 
умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів” (Інститут економіки та фінансів ЛКА, 
м Львів);  

- 27-28 березня 2014 року – участь студентів Радюк Ірини (ОКР “бакалавр”) та 
Романюк Вікторії (ОКР “магістр”) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з “Економіки підприємства та управління виробництвом” (Одеський 
національний економічний університет).  За результатами конкурсу Ірина Радюк 
здобула І місце за наукову роботу “Кадровий потенціал у системі стратегічного 
управління підприємством “ ( науковий керівник д.е.н., проф. Іляш О. І.), а Вікторія 
Романюк – ІІІ місце за наукову роботу “Адаптація підприємства до конкурентного 
середовища та механізм її забезпечення” (науковий керівник к.е.н., доц. Лупак Р. Л.).  



 
 

 

 

Переможці ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 

робіт Радюк І. та Романюк 
В. разом із членами жюрі 

проф. Міценко Н.Г. та 
проф. Березіним О.В. 

Участь у конкурсі це не лише 
можливіст представити свою 

наукову роботу, але й побачити 
нові міста та .... 

... здобути нових 
друзів та знайомих  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Участь у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах 

 
 

Студенти СНГ кафедри економіки підприємства систематично беруть 

активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах. 

 
20 лютого 2014 р. кафедрою економіки  підприємства проведено І етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Економіка підприємства”. В 

олімпіаді взяли участь 11 студентів напряму підготовки / спеціальності „Економіка 

підприємства”. Журі олімпіади у складі проф. Міценко Н. Г., проф. Іляш О. І., доц. 

Заярної Н. М. визначило наступних переможців: 

1 місце – Пущик Вікторія; 2 місце – Шарова Аліна, Радюк Ірина; 3 місце – 

Канюка Наталія, Явтуховська Ірина.  

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Економіка 

підприємства”, яка проходила у Полтавському національному технічному університеті 

імені Юрія Кондратюка (8-10 квітня 2014 року) взяли участь студенти Пущик Вікторія 

та Шарова Аліна. 

 

.  

Активна робота 
над завданнями 

1 туру 
олімпіади 



3. Участь у наукових 
конференціях 

 
 

Студенти напряму підготовки / спеціальності „Економіка підприємства” у 2014 
році взяли участь у 9 науково-практичних конференціях.  

Варто відзначити: 

23-24 квітня 2014 року в Тернопільському кооперативному торговельно-
економічному коледжі відбулася ХІ науково-практична конференція студентів вищих 
навчальних закладів Укоопспілки, на якій з доповіддю виступила староста СНГ 
економіки підприємства Канюка Н. І. 

 
 

 

Участниці ХІ науково-
практичної конференції 

студентів вищих 
навчальних закладів 

Укоопспілки, що 
представляли Львівську 

комерційну академію 



26 листопада 2014 року кафедрою економіки підприємства Львівської 
комерційної академії та кафедрою менеджменту та комерційної діяльності Львівського 
інституту економіки і туризму (ЛІЕТ) за участю ГО “Академічний простір”проведено 
засідання Міжвузівського круглого столу “Механізми розширення євро інтеграційних 
рамок у сфері економіки та туризму”.  

Відповідальними за проведення заходу були д.е.н., проф. кафедри економіки 
підприємства ЛКА Іляш О. І., завідувач кафедри менеджменту та комерційної 
діяльності ЛІЕТ д.е.н., проф. Гнаткович О. Д. та старший викладач кафедри 
менеджменту та комерційної діяльності ЛІЕТ Бурса О.В. Метою засідання було 
об’єднати студентську молодь для обговорення актуальних проблем розширення та 
розвитку євроінтеграційних рамок у сфері економіки та туризму та вироблення шляхів 
адаптації освітнього та соціально-економічного простору України до сучасних норм 
функціонування, розвитку та управління. 

Вітальне слово виголосила завідувач кафедри економіки підприємства д.е.н., 
проф. Гринкевич С. С., акцентуючи увагу на стратегічній меті поступової економічної 
інтеграції України в ЄС - запровадженні умов для посилених соціально-економічних 
та торговельних відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до 
внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі, розширенні євроінтеграційних рамок в освіті та 
ринку праці, соціальній та туристичній сферах. Голова студентського наукового 
товариства кафедри економіки підприємства ЛКА к.е.н. Ільчук О. О. та старший 
викладач кафедри менеджменту та комерційної діяльності ЛІЕТ Бурса О. В. 
відзначили, що чітка і пріоритетна орієнтація України на Європейський союз повинна 
розглядатися як основа стратегії економічного і соціального розвитку нашої держави 
на наступні десять років і більш віддалену перспективу, тож підписавши угоду з ЄС 
економіка та сфера туризму стануть частиною європейського простору. 

Д.е.н. Іляш О. І. побажала учасникам засідання творчого натхнення та дружньої 
співпраці в процесі роботи, напрацювання стратегічних напрямів та вироблення 
євроінтеграційних прагнень в нелегкий для нашої країни час, визначення перспектив 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та розроблення 
механізмів розширення євроінтеграційних рамок у сфері економіки та туризму. 

Учасниками круглого столу окреслено Євроінтеграційні прагнення України у 
контексті визначення потенційних ризиків та можливостей для розвитку трудового 
потенціалу (доповідач Зюзіна Оксана, науковий керівник: д.е.н., проф. Гринкевич С. 
С.); розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку туризму у Львівській області 
(доповідач Габрикевич Марія, науковий керівник: к.е.н., доц. Савіцька О. П.); 
запропоновано стратегічні напрями розширення кваліфікаційних рамок управління 
кадровим потенціалом підприємства (доповідач Радюк Ірина, науковий керівник: 
д.е.н., проф. Іляш О. І.); окреслено перспективи розвитку екотуризму як одного з 
важелів Євроінтеграції (доповідач Дембіцька Софія, науковий керівник: ст. викладач 
Бурса О. В.); здійснено спробу дати відповідь на питання: “Хто кого більше потребує: 



ТНК - Україну як ринок збуту, чи Україна -ТНК?” (доповідач Лесик Надія, Науковий 
керівник: к.е.н., доц. Заярна Н. М.); визначено роль віртуалізації бізнес-процесів, як 
інноваційної технології в туристичній галузі (доповідач Деревянська Анна, науковий 
керівник: к.е.н., доц. Заяць Н. О.), доведено, що економічна безпека держави – це шлях 
Європейського розвитку та процвітання (доповідач Ткачук Ірена, науковий керівник: 
к.е.н., доц. Ільчук О. О.); розкрито особливості управління малими готелями в умовах 
кризових явищ (доповідач Сиванич Ольга, науковий керівник: к.с.г.н., доц. Цимбалюк 
В. М.). 

 

Резолюцією круглого столу було ухвалено подальшу співпрацю в проведенні 
наукових досліджень в даній сфері та анонсовано проведення наступного круглого 
столу у квітні 2015 року. 

 

Зюзіна Оксана доповідає 
про потенційні ризики та 

можливості для 
розвитку трудового 
потенціалу в умовах 
євроінтеграційного 

вектору 

Учасники 
міжвузівського 
круглого столу 

“Механізми 
розширення євро 

інтеграційних рамок 
у сфері економіки та 

туризму” 



5 грудня 2014 року в Львівській комерційній академії відбулась Міжвузівська 
науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених на тему 
”Стратегічні засади управління господарською системою підприємства в умовах 
динамічного розвитку конкурентного середовища”. Організаторами виступили 
Львівська комерційна академія, кафедра економіки підприємства, Хмельницький 
кооперативний торговельно-економічний інститут, Івано-Франківський державний 
колледж технологій та бізнесу, Луцький кооперативний колледж економіки і права, 
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний колледж, Самбірський 
технікум економіки та інформатики. В конференції взяли участь 74 учасники з понад 
10 ВНЗ України, в тому числі 12 студентів - членів СНГ кафедри економіки 
підприємства. 

Відкрив конференцію голова оргкомітету, ректор ЛКА, професор П. О. Куцик. У 
вітальному слові Петро Олексійович наголосив, що за молодими науковцями 
майбутнє економіки України та майбутнє нашої держави і, безперечно важливим 
аспектом є те, що молоді науковці та студенти виявляють бажання працювати над 
великою кількістю нагальних соціально-економічних проблем, які будуть розглянуті 
на секційних засідання конференції. Окрім того, проф. Куцик П. О. побажав 
учасникам наукового засідання плідної роботи та активної наукової дискусії. 

 

З вітальним словом також виступили директор Інституту економіки та фінансів, 
доц. Т. О. Герасименко, завідувач кафедри економіки підприємства, проф. С. С. 
Гринкевич та заступник завідувача кафедри економіки підприємства з наукової 
роботи, доц. О. О. Ільчук.  



 

На пленарному засіданні Міжвузівської науково-практичної конференції 
студентів, аспірантів та молодих вчених виступили студенти СНГ Радюк Ірина з 
доповіддю на тему ”Сучасний та світовий досвід формування та використання 
трудового потенціалу” та Зюзіна Оксана з доповіддю на тему ”Особливості 
трансформації якості трудового потенціалу в сучасних умовах”.  

 

7 травня 2014 року у Львівській комерційній академії відбулася Підсумкова 
конференція за результатами проведеної кафедрою економіки підприємства Обласної 
учнівської олімпіади з основ економіки серед учнів 10-11 класів Львівщини 
(відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
11.06.2012 р. № 671 і Спільного наказу Львівської обласної державної адміністрації та 
Львівської комерційної академії). На Підсумковій конференції студенти СНГ кафедри 
представили на розгляд майбутнім абітурієнтам своє бачення кар’єри економіста та 
презентували наукові досягнення СНГ. З вітальним словом виступила голова СНГ 
Наталія Канюка та студенти – переможці Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з “Економіки підприємства та управління виробництвом” Ірина Радюк 
і Христина Романюк. 



 

 

 

 

Радюк Ірина розповідає  про 
можливості які відкриває перед 

студентами спеціальніість 
економіка підприємства 

Канюка Наталія 
презентує 

студентський 
науковий гурток 

кафедри економіки 
підприємства 

Переможці учнівської 
олімпіади разом із 

науковими керівниками та 
новими друзями серед 

студентів 



 

4. Основні заходи 
 

Робота професорсько-викладацького складу кафедри економіки підприємства 
націлена на залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності, створення 
умов для участі студентів у виконанні наукової роботи, вдосконалення навичок у 
самостійній науково-дослідній діяльності. 

Впродовж 2014 р. за участі викладачів кафедри економіки підприємства було 
проведено 9 засідань студентського наукового гуртка, на яких обговорювалися 
результати наукових досліджень студентів. Студенти також мали змогу ознайомитись 
з історією створення кафедри, основними напрямами наукових досліджень, тематикою 
наукових шкіл та науково-дослідними темами кафедри. З метою активізації наукових 
досліджень студентів та підвищення їх якості для членів гуртка, зокрема для студентів 
молодших курсів, проводились лекції щодо організації науково-дослідної роботи, 
основ наукових досліджень, засад та принципів роботи з науковою літературою, вимог 
щодо написання наукових статей та тез доповідей. 

Окрім цього, у 2014 році кафедрою економіки підприємства було організовано та 
проведено такі наукові заходи: 

- студентський науково-практичний семінар на тему “Людський капітал як 
рушійна сила досягнення конкурентних переваг вітчизняного підприємства”, в 
роботі якого з доповідями взяли участь 8 студентів спеціальності економіка 
підприємства (26.02.2014 р.); 

- круглий стіл за участю студентів на тему: “Економічна стратегія і 
перспективи розвитку підприємств торгівлі і сфери послуг” (28.03.2014); 

- зустріч з генеральним консулом Польщі Я. Дроздом для студентів, на якій 
обговорювались економічні питання зовнішньої міграції (7.04.2014); 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Я. Дрозд 
розповідає про 

економічні 
наслідки міграції 
молоді в країни 

Євросоюзу 



- дебати Карла Поппера за участю студентів на тему: “Перспективи та 
загрози розвитку малого та середнього бізнесу в умовах реформування 
економічної політики держави” (9.04.2014 р.). 

 

 
 
Під час проведення дебатів студенти не лише поділились цікавою інформацією, 

але й показали що вміють аргументовано доводити свою думку, грунтуючись на 
економічних розрахунках. Відстоювали переваги реформ, активно захищали позицію 
держави та професійно аргументували перспективи розвитку малого та середнього 
бізнесу в сучасних умовах студенти ОКР “бакалавр” Радюк Ірина, Зюзіна Оксана та 
Жовтовський Назар. Командою, що виступала із критикою здійснених економічних 
реформ, була вже досвідчена команда магістрантів, яку представляли Корнілов 
Святослав, Ткачук Ірена-Марія, Бакун Оксана.  

- міжвузівська студентська науково-теоретична конференція на тему 
“Інноваційний розвиток підприємницької активності в аспекті економічної 
модернізації  вітчизняної економіки”, (ЛКА, ЛНУ ім. Івана Франка, ЛДУ 
фізичної культури, 6.05 2014 р.); 

Мета Міжвузівської науково-теоретичної конференції полягала у підведенні 
підсумків науково-дослідної роботи студентів спеціальності “Економіка 
підприємства”, а також в обговоренні актуальних тем в контексті економічної 
модернізації вітчизняної економіки за участі студентів інших ВНЗ Львова. 
Учасниками СНГ кафедри економіки підприємства Львівської комерційної академії  

На конференції з доповідями виступили учасники СНГ кафедри економіки, 
зокрема: 

- староста гуртка, студентка 431 групи Наталія Канюка із доповіддю “Напрями 
підвищення ефективності управління основними засобами торговельних підприємств” 
(наук. кер. к.е.н., доц. Куцик В. І.); 



 
- студент 631 групи Святослав Корнілов із доповіддю “Управління прибутком 

підприємства” (наук. кер. к.е.н., доц. Дуляба Н. І.); 

 
 - студентка 431 групи Ірина Радюк з доповіддю “Кадровий потенціал у системі 

стратегічного управління підприємством” (наук. кер. д.е.н., проф. Іляш О. І.); 



 
- студентка 631 групи Вікторія Романюк з доповіддю на тему “Адаптація 

підприємства до конкурентного середовища та механізми її забезпечення” (наук. кер. 
к.е.н., доц. Лупак Р. Л.). 

- студентка 431 групи Оксана Зюзіна з доповіддю “Фактори залучення 
інвестицій у власний капітал підприємства” (наук. кер. к.е.н., доц. Ільчук О. О.); 

 - студентка 431 групи Аліна Шарова з доповіддю “Методика планування 
доходів торговельного підприємства” (наук. кер. ас. Лазоренко І. О.); 

 - студентка 632 групи Ірена-Марія Ткачук з доповіддю “Впровадження 
інноваційних методів стратегічного управління економічним потенціалом” (наук. кер. 
к.е.н., доц. Ільчук О. О.). 

 



Підводячи підсумок конференції, проф. Міценко Н. Г. відзначила високий рівень 
представлених студентами доповідей та підготовлених ними презентацій, вручила їм 
сертифікати учасників конференції та побажала подальших успіхів у науковій роботі.  

Організатори конференції висловили вдячність гостям з інших вищих навчальних 
закладів за участь у роботі та закликали продовжити співпрацю в подальшому. 

 

 

 

 



16 жовтня 2014 року відбувся круглий стіл на тему “Економічний механізм 
розвитку кооперативних підприємств” в якому взяли участь студенти ОКР 
“бакалавр” та ОКР “магістр” напряму підготовки / спеціальності “Економіка 
підприємства”. 

 

 
 

Завершальним у 2014 році заходом студентського наукового гуртка була 
Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих 
вчених на тему: “Стратегічні засади управління господарською системою 
підприємства в умовах динамічного розвитку конкурентного середовища” (5.12 
2014), в якій взяли участь студенти із понад 10 ВНЗ України та за результатами 
якої було опубліковано збірник матеріалів доповідей. 

 
Щорічно студенти напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” 

беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук, молодіжному конкурсі “Новітній 
інтелект України” та ін. Роботи, виконані під керівництвом викладачів кафедри 
отримують нагороди та премії. 

Наукова діяльність кафедри економіки підприємства спрямована на розробку і 
практичне впровадження результатів виконання науково-дослідних робіт, підвищення 
кваліфікаційного рівня викладацького складу та формування творчого потенціалу 
молодих учених, аспірантів й магістрів з економіки підприємства, залучення їх до 
наукового пошуку та представлення результатів власного наукового доробку. 



 

За результатами участі у конференціях та круглих столів у 2014 р. студентами 
напряму підготовки/спеціальності “Економіка підприємства” було опубліковано 26 тез 
доповідей. Крім того, спільно з викладачами кафедри студентами опубліковано 16 
статей у фахових та інших виданнях. 

Водночас, під науковим керівництвом викладачів кафедри беруть участь у 
наукових конференціях та публікують наукові статті студенти ОКР “бакалавр” 
напряму підготовки “Економіка підприємства” та інших напрямів, зокрема “Фінанси 
та кредит” та “Маркетинг”. 
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