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21 травня 2015 року у Львівській комерційній академії відбулась Підсумкова 

конференція за результатами Обласної учнівської Інтернет-олімпіади з основ економіки серед 
учнів 10-11 класів Львівщини. Захід організовано кафедрою економіки підприємства Львівської 
комерційної академії спільно з Департаментом освіти та науки Львівської обласної державної 
адміністрації відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012р. 
№671 та Спільного наказу Львівської обласної державної адміністрації та Львівської 
комерційної академії № 01-01/79 від 18.03.2015 р. та № 58/01 від 19.03.2015 р. щодо проведення 
Обласної учнівської Інтернет-олімпіади серед учнів 10-11 класів з основ економіки у квітні-
травні 2015 року. Мета проведення Олімпіади - виявлення обдарованих дітей серед учнів 
загальноосвітніх шкіл і підвищення їх інтересу до поглибленого вивчення економічних 
дисциплін, пробудження інтересу до вирішення проблем економіки рідного краю. 

Олімпіада проводилася у два етапи: перший етап (два тури) проведено за заочною 
формою, другий етап – передбачав проведення Підсумкової конференції, на яку були запрошені 
19 учасників, що набрали в І-ІІ турах  встановлену конкурсною комісією мінімальну кількість 
балів. Протягом першого туру учні показали рівень своїх теоретичних знань основ економіки і в 
он-лайн режимі давали відповіді на запропоновані кожному учаснику тести. Другий тур 
організатори Олімпіади запланували як творчий і запропонували учасникам висловити своє 
бачення розв’язання найбільш актуальних проблем Львівщини шляхом написання наукового 
есе на одну із заявлених тем.  

Проведення вдруге такого заходу в інтерактивному режимі викликало жвавий інтерес 
серед учнів львівських шкіл. Учасниками Олімпіади стали понад 60 школярів 10-11 класів з 
понад 30 середніх шкіл, ліцеїв та гімназій Львівської області. 

До участі у Підсумковій конференції, які проводилася 21 травня 2015 року у Львівській 
комерційній академії, були запрошені переможці Олімпіади (для презентації своїх наукових 
робіт) та призери.  

З вітальним словом до учасників Конференції звернулися: начальник відділу дошкільної 
та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 



адміністрації І. П. Сислюк, ректор Львівської комерційної академії, д.е.н., проф. П.О. Куцик та 
директор Інституту економіки та фінансів Т.О. Герасименко, які підкреслили, що саме в цей 
непростий, але сповнений надії, час для України та вітчизняної економіки особливо важливо 
готувати високопрофесійний та активний резерв молодих економістів, що будуть працювати 
над розбудовою демократичної держави, наголосивши, що такі змагання, безперечно, мають ще 
й державне значення, оскільки саме від сьогоднішньої молоді залежить майбутнє нації. 
Виступаючі побажали учасникам продовжувати і в подальшому працювати в обраних 
напрямках дослідження, а Р.П. Бабій наголосив на важливості проведення таких спільних 
заходів, які сприяють розвитку наукового потенціалу учнівської  молоді Львівщини. 

 
 
Продовжила роботу конференції голова студентського наукового товариства Інституту 

економіки та фінансів Львівської комерційної академії Наталія Канюка з презентацією наукової 
роботи студентів-економістів Львівської комерційної академії. Вона відзначила, що при кафедрі 
ефективно працює студентський науковий гурток, члени якого постійно організовують зустрічі 
з професіоналами, науковцями та практиками, зарубіжними вченими, представниками 
посольств та консульств, приймають участь в наукових заходах всеукраїнського рівня, що 
забезпечує можливість наукового розвитку молоді та удосконалення ораторських вмінь, 
дозволяє студентам проявляти себе у наукових дискусіях, виступах та дебатах. За результати 
наукової роботи студенти ЛКА отримують дипломи та подяки від Міністерства освіти і науки 
України; мають можливість навчатись у закордонних університетах-партнерах; преміюються 
грошовими стипендіями, нагородами та відзнаками; продовжують навчання в аспірантурі;  
проходять стажування у найкращих європейських ВНЗ та отримують найкращі місця 
працевлаштування.  

  



 
Підчас роботи конференції представлено та обговорено 8 доповідей учасників за 7-ма 

тематичними напрямами: «Львівська область - регіон високоосвічених людей, високого 
інноваційного потенціалу і технологічного розвитку» (Макота Станіслав, учень 10 класу 
Навчально-виховного комплексу "Школи I ст. - гімназії ім. А. Шептицького м. Стрия"); 
«Міжнародне і вітчизняне становище Львівської області» (Бураківська Юлія, учениця 11 класу 
Дрогомишлянського навчально виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»); «Напрями  
розвитку паливно-енергетичного сектору Львівської області» (Вервега Максим, учень 10 класу 
Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка; Браташ 
Петро, учень 11 класу Добротвірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.); «Міграція 
населення Львівщини: негативні наслідки та економічні механізми протидії» (Гречин Марта, 
учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу "Школи I ст. - гімназії ім. А. Шептицького 
м. Стрия"); «Підтримка підприємництва - пріоритет у роботі місцевої влади» (Наконечна Віта, 
учениця 10 класу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 90 м. Львова); «Розбудова 
транспортної інфраструктури та міжнародних транспортних коридорів Львівської області» 
(Конь Руслан, учень 10 класу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 90 м. Львова); 
«Львівщина – регіон екологічно чистого та привабливого середовища культури, спорту, 
підприємництва, інвестицій» (Дрозд Наталія, учениця 11 класу Навчально-виховного 
комплексу "Школа I ст. - гімназія ім. А. Шептицького м. Стрия"). Виголошені учасниками 
доповіді були ґрунтовно підготовлені шкільними педагогами, які приїхали підтримати свої 
вихованців з різних районів Львівщини та м. Львова.  



 
Підводячи підсумки Олімпіади, професор кафедри економіки підприємства, д.е.н. 

О.І. Іляш виголосила спільний наказ Львівської комерційної академії та Департаменту освіти і 
науки Львівської ОДА, у якому відповідно до рішення Конкурсної комісії Обласної учнівської 
Інтернет-олімпіади з основ економіки серед учнів 10-11 класів Львівщини визначено її 
переможців та призерів. Так, 8 учнів нагороджені дипломами за І місце та 11 учнів – за ІІ і ІІІ 
місця.  

Переможцями Олімпіади стали: Наконечна Віта Володимирівна, учениця 10 класу 
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 90 м. Львова; Макота Станіслав 
Зіновійович, учень 10 класу Навчально-виховного комплексу "Школи I ст. - гімназії ім. А. 
Шептицького м. Стрия"; Гречин Марта Ярославівна, учениця 10 класу Навчально-виховного 
комплексу "Школи I ст. - гімназії ім. А. Шептицького м. Стрия"; Дрозд Наталія Олегівна, 
учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу "Школа I ст. - гімназія ім. А. Шептицького 
м. Стрия"; Конь Руслан Йосифович, учень 10 класу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 90 м. Львова; Бураківська Юлія, учениця 11 класу Дрогомишлянського навчально-
виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»; Браташ Петро Юрійович, учень 11 класу 
Добротвірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Вервега Максим Тарасович, учень 10 
класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка 

Призерами Олімпіади (ІІ місце) визначені: Вовк Мар'яна Михайлівна, учениця 11 класу 
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1; Сірко Мар'яна Миколаївна, учениця 11 
класу  Золочівського економічного ліцею; Михайлов Володимир Олегович, учень 10 класу 
Навчально-виховного комплексу "Школа І ступеня - гімназія "Гроно"; Мартинюк Марта 
Андріївна, учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу «СЗШ №2-гімназія» м. 
Трускавця; Вельган Марія Володимирівна, учениця 11 класу Новоскварявської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Мазур Мар’яна Володимирівна, учениця  11 класу 
Східницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Призерами Олімпіади (ІІІ місце) визначені: Зубик Ольга Тарасівна, учениця 10 класу 
Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка; Воловець 
Юля Ігорівна, учениця 11 класу Великовільшаницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Золочівської районної ради Львівської області; Мосьпан Лілія Мар’янівна, учениця 11 класу 
Білокамінського навчально-виховного комплексу"ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад"; Барабаш Мирослава Іванівна, учениця 10 класу Куликівської середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Верещинська Ольга Василівна, учениця 11 класу 
Миколаївської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 

Найбільш приємною несподіванкою для учасників Підсумкової конференції стали цінні 
нагороди, які за наказом ректора Львівської комерційної академії проф. Куцика П.О. були 



вручені школярам. Так, з метою стимулювання учнівської молоді до вивчення економічних 
наук переможцям та призерам видано сертифікати на знижку в оплаті на весь період навчання 
(при вступі на профільний напрям підготовки Львівської комерційної академії) в розмірі: 15% -  
за здобуте І місце; 10% -  за здобуте ІІ місце; 5% -  за здобуте ІІІ місце! 

Завідувач кафедри економіки підприємства, проф. Гринкевич С.С. у своєму заключному 
виступі подякувала усім учням та педагогам за виконану велику роботу з підготовки учасників, 
побажала юним талантам підкорити нові вершини знань, зустріти нових і надійних друзів та 
досягти омріяної мети.  

Організатори Олімпіади сподіваються, що учнівські здібності та наполегливість стануть 
запорукою визначних успіхів у дорослому житті та розбудови Єдиної України, квітучої та 
ефективної держави!       

 
 

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ! 


