
 

 
 

 



 
- к.е.н., доц. кафедри економіки підприємства Ільчук Олена 

Олександрівна; 

- асистент кафедри економіки підприємства Хомицький Андрій 

Іванович. 

 
- Пелех Софія, студентка освітнього рівня «бакалавр» напряму 

підготовки «Економіки підприємства»; 

  
- 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. 



 
 

 
 

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.  

 



 

5. Студентські публікації 
 
 

Під керівництвом викладачів кафедри економіки підприємства у 
студентських наукових конференціях, семінарах та круглих столах взяли участь 
студенти напряму підготовки / спеціальності «Економіка підприємства» та 
студенти напрямів підготовки / спеціальностей «Фінанси та кредит» та «Облік 
та аудит». У 2015 р. за результатами участі у студентських конференціях 
та інших наукових заходах опубліковано 10 фахових статей та 16 тез 
доповідей. 

 
Статті у фахових та інших виданнях за 2015 рік: 

 
1. Волянюк Х. М. Тенденції формування та реалізації стратегії 

забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності підприємства / Х. М 
Волянюк, Васильців Т. Г. // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-
технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.1. – 404 с. 
(наук. кер.: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.). 

2. Жовтовський Н. О  Потенціал підприємства як базис його сталого 
розвитку / Н. О. Жовтовський, Н. Г. Міценко // Вісник ЛКА : Зб. наук. праць. - 
Сер. економ. - Вип. 46. - Львів: ЛКА, 2014.  -  С. 195-198. (наук. кер.: д.е.н., 
проф. Міценко Н. Г.). 

3. Заярна О. М. Необхiднiсть теоретичного обґрунтування й розробки 
системного підходу до оцінки результативності діяльності торговельного 
підприємства / О. М. Заярна, О. І. Іляш // Глобальні та національні проблеми 
екноміки. - №3, 2015. – С. 299-302. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/380-ilyash-o-i-zayarna-o-m-neobkhidnist-
teoretichnogo-obgruntuvannya-j-rozrobki-sistemnogo-pidkhodu-do-otsinki-
rezultativnosti-diyalnosti-torgovelnogo-pidpriemstva (наук. кер.: д.е.н., проф. Іляш 
О. І.). 

4. Канюка Н. П. Концептуальні характеристики стратегії розвитку 
торговельної діяльності підприємств споживчої кооперації / Н. П. Канюка, Т. Г. 
Васильців // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. − №25.2. – с. 215-221. 
(наук. кер.: д.е.н., проф. Васильців Т. Г.). 

5. Ковалишин М. Р. Вартісно-орієнтований підхід в управлінні 
потенціалом підприємства / М. Р. Ковалишин., Н. Г. Міценко //Вісник ЛКА : Зб. 
наук. праць. - Сер. економ. - Вип. 46. - Львів: ЛКА, 2014.  -  С. 203-205. (наук. 
кер.: д.е.н., проф. Міценко Н. Г.). 

6. Балабан Л. О. Ідентифікація системних характеристик інноваційної 
стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства / Р. Л. Лупак, Л. 
О. Балабан // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2015. - № 2. – Ч. ІІ. – С. 



161-165. (наук. кер.: к.е.н., доц. Лупак Р. Л.). 
7. Папарига С. М. Шляхи стабілізації фiнансового стану пiдприємства з 

огляду сучасних умов господарювання / Н. М. Заярна, С. А. Папарига // 
Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми 
економіки» - Миколаївський національний університет ім. В. О. 
Сухомлинського. - №3, 2015. – С. 295-298. - [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу : http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/379-zayarna-n-m-papariga-s-m-
shlyakhi-stabilizatsiji-finansovogo-stanu-pidpriemstva-z-oglyadu-suchasnikh-umov-
gospodaryuvannya (наук. кер.: к.е.н., доц. Заярна Н. М.). 

8. Печенюк Н. В. Основні засоби як складова інфраструктурного 
забезпечення логістичної діяльності підприємств торгівлі / Н. В. Печенюк, І. П. 
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