
 

 

 

 

 

 
 

 



Наукові керівники СНГ – к.е.н., доцент кафедри фінансів, кредиту та 

страхування Мединська Тетяна Володимирівна та к.е.н., доцент кафедри фінансово-

економічної безпеки та банківського бізнесу Костак Зоряна Романівна. 

Голова СНГ – Дяків Ірина, студентка здобувач вищої освіти освітнього рівня 

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

Заступник голови СНГ – Коробецька Анна, студентка здобувач вищої освіти 

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

страхування”. 

Основні показники роботи наукового гуртка відображені у табл. 1 

Таблиця 1 

Результати роботи студентського наукового гуртка «Фінанси, безпека, 

банківський та страховий бізнес» за 2018 рік 

Показники 
Кількість 

публікацій 

Публікації за результатами роботи наукового гуртка, всього 148 

У т.ч.: 

1. Тези доповідей 146 

     - в межах ЛТЕУ 108 

     - за межами ЛТЕУ 38 

             з них на міжнародних конференціях 22 

2. Наукові праці у фахових періодичних виданнях 2 
 

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

відбувся всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з дисципліни 

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

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

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

продажу страхових продуктів у регіоні для забезпечення ефективної роботи 

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

безпеки та банківського бізнесу Костак З. Р.) 

За результатами проведеного 

конкурсу Дяків Ірина отримала 

диплом І ступеня і нагороджена 

грамотою та грошовою премією, а 

ПАТ Страхова гр. “Ю.БІ.АЙ – 

КООП” запросила студентку пройти 

виробничу практику в 

регіональному підрозділі компанії 

протягом одного місяця. 



 
 

Під керівництвом к.е.н., доцента 

кафедри фінансово-економічної безпеки та 

банківського бізнесу Костак З. Р., 13 

березня 2018р. подано на конкурс у ДВНЗ 

“КНЕУ імені Вадима Гетьмана” наукову 

роботу студентки спеціальності 

“Менеджмент”, освітньо-професійної 

програми “Управління фінансово-

економічною безпекою” Гриник Катерини 

на тему: “Сучасний інструментарій 

діагностики проблемності у діяльності 

банків України”.  

За результатами проведеного конкурсу 

Гриник Катерина отримала сертифікат 

переможця І туру конкурсу студентських 

наукових робіт “Кредитно-банківська 

система: історія, сучасність та перспективи 

розвитку”.



22 листопада 2018 року кафедрою фінансів, кредиту та страхування було 

проведено ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Сучасний стан та пріоритети модернізації 

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

гуртка. 

 
Співорганізатори заходу: Львівський торговельно-економічний університет, 

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові, 

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

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

управління та бізнесу. 

Відкрила науковий форум вітальним словом модератор та організатор заходу 

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

Мединська.  

 
 

До вітального слова 

також долучилися: директор 

Інституту економіки та 

фінансів к.е.н., доцент Т.О. 

Герасименко, завідувач 

кафедри фінансів, кредиту та 

страхування д.е.н., професор 



С.В. Черкасова, старший науковий співробітник ДУ “Інституту регіональних 

досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України” к.е.н. С.Д. Щеглюк.  

 

Робота конференції відбувалася за такими тематичними напрямами:  

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

пріоритети модернізації та подальшого поступу. 

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

перспективи удосконалення. 

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

Секція 4. Механізми подальшого розвитку банківської системи України. 

Секція 5. Напрями та інструменти забезпечення інвестиційної привабливості 

національного господарства. 

Секція 6. Мікрорівневі аспекти модернізації фінансово-економічного стану. 

Секція 7. Осучаснення інструментів обліку, аналізу та аудиту. 

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

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

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

Харкова. 

 

На завершення директор 

Інституту економіки та фінансів, 

доц. Герасименко Т.О. вручила 

доповідачам конференції 

дипломи. 

 

 

 



2. Участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах 
 

17-18 квітня 2018 року на базі Харківського національного економічного 

університету ім. Семена Кузнеця відбувся ІІ етап Всеукраїнських студентських 

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

олімпіаді від університету були скеровані студенти-переможці І туру напряму 

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

отримали сертифікати за участь. 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

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

університету державної фіскальної служби України. За результатами конкурсу 

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

страхування” нагороджений грамотою “За філософський підхід до вирішення 

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

гта страхування” відзначена грамотою “За практичні здібності”. 

 



 

 

18-20 квітня 2018 року у Тернопільському національному економічному 

університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

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

закладів вищої освіти України.  

 

 
 

Львівський торговельно-економічний університет на олімпіаді представляли 

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

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



 

Мельнічук Яна була нагороджена дипломом 

“За прогресивні пропозиції та практичну цінність 

напрямків реформування податкової системи 

України”. 

 

 
 

 

 

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

архітектури відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

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

“Управління фінансово-економічною безпекою” Павлишин Анастасія та 

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

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

 
 



 

 

 

 

За результатами ІІ етапу Павлишин 

Анастасія нагороджена грамотою за творчий 

підхід, проявлений при виконанні завдань ІІ 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни “Інвестування”. 

 

 

 

 

 

 

 

27-28 квітня 2018 року на базі Луцького національного технічного 

університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

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

студентка магістратури спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” 

Ваніш Галина, яка за результатами олімпіади отримала грамоту у номінації 

“Кращий фінансовий аналітик”. 
 

 



3. Основні заходи 
 

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

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

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

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

результатами цього засідання студентка 3 курсу спеціальності “Фінанси, банківська 

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

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

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

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

забезпечення ефективної роботи страхової компанії”. 

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

бізнесу для студентів університету спеціальності “Фінанси, банківська справа та 

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

банківський та страховий бізнес” було організовано екскурсію у відділення 

Західного ГРУ ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”. 

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

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

його організаційною структурою та конкурентною позицією на ринку банківських 

продуктів та послуг.  

Значну увагу Тетяна Степанівна 

приділила питанням організації 

проходження онлайн-практики, яка 

спрямована на краще засвоєння і 

поглиблення теоретичних знань 

студентів.  

Наголосила, що за результатами 

успішного завершення практики кожен 

студент має можливість 

працевлаштування у ПАТ КБ 

“ПРИВАТБАНК” 

 

24 квітня 2018 р. в університеті проведено лекцію для найактивніших 

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

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

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

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

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



менеджера корпоративного бізнесу Пришляка Вячеслава та регіонального 

менеджера відділу “Агрофабрика” Максимич Оксани, яка носила прикладний 

характер і відповідала сучасним вимогам організації навчального процесу. 

 

Цікавою, інформативною та 

презентативною була доповідь Вячеслава 

Пришляка щодо особливостей 

кредитування корпоративних клієнтів та 

оцінки їх кредитоспроможності, яку 

студенти мали змогу провести на основі 

роздаткового матеріалу.  

 

 

 

 

 

 

Про специфіку кредитування агробізнесу 

ПАТ “ОТП Банк” в сучасних умовах розповіла 

Оксана Максимич. Присутні мали змогу 

отримати відповіді на усі поставлені питання, а 

найактивніші студенти отримали подарунки від 

ПАТ “ОТП Банк”. 

 

 

 

 

 

 

Викладачі кафедри фінансово-

економічної безпеки та банківського 

бізнесу висловили подяку 

представникам банку за інформативно-

насичену лекцію, яка сприяє 

поєднанню теоретичних знань та 

практичного досвіду у підготовці 

здобувачів ступеня вищої освіти.   



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

організовано і проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-

конференцію викладачів, аспірантів і студентів “Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-кредитної 

системи України в умовах викликів і 

загроз”, в якій взяли участь студенти-

члени наукового гуртка “Фінанси, 

безпека, банківський та страховий 

бізнес” під керівництвом проф. 

Копилюк О. І., доцентів: Рущишин Н. 

М., Самури Ю. О., Музички О. М., 

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

В., Чуй І. Р. 
 

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

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

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

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

міжнародної компанії OVB Allfinanz Ukraine (провідний фінансовий радник Крупка 

Володимир та фінансовий консультант Серветник Роман), яка є провідним 

фінансовим посередником у Європі та лідером з надання фінансових послуг для 

населення. 

Під час зустрічі представники 

компанії наголосили на критеріях 

вибору роботи для майбутніх 

фахівців спеціальності “Фінанси, 

банківська справа та страхування” та 

зосередили увагу на діяльності 

супермаркета фінансових послуг OVB 

Allfinanz Ukraine, який надає високоякісний 

комплексний фінансовий консалтинг, 

орієнтований на індивідуальні потреби, 

побажання та цілі клієнтів, а також пропонує 

продукти виключно добірних, провідних і 

потужних у фінансовому плані компаній у 

фінансовій галузі. 



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

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

“Роль великих платників податків у формуванні податкових надходжень до 

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

погашення боргу Львівського управління Офісу великих платників податків ДФС. 

На зустрічі було висвітлено: основні 

законодавчі вимоги до діяльності 

великих платників податків в 

Україні, податкові надходження 

великих платників податків до 

бюджету України за 2016-2017 рр., 

аналіз контрольно-перевірочних 

робіт підрозділами аудиту, проблеми 

відшкодування ПДВ, тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

н.р. 

24 жовтня 2018 р. відбулося засідання Студентського наукового гуртка 

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

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

заступник завідувача кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського 

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

Під час організаційного засідання було обрано заступника голови СНГ– 

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

Коробецьку Анну. 

Голова СНГ – Дяків Ірина  студентка спеціальності “Фінанси, банківська 



справа та страхування” презентувала усім присутнім результати своєї наукової 

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

намагалася виявити зацікавленість учасників СНГ до активної наукової діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Студентські публікації 

 

У 2018 р. студентами наукового гуртка “Фінанси, 

безпека, банківський та страховий бізнес” опубліковано 148 

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

 

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

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

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

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

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

(77). – С. 27-31. 

 



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

2018 році 

№ 

з/п 
П.І.Б. студента 

Спеціальність/напрям 

підготовки, номер групи, 

форма  

Повна назва та статус  

конференції у якій взяв участь 

студент 

Місце і 

період 

проведення 

конференції 

Назва доповіді, тез доповіді Науковий керівник 

1.  Джус Т. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Чинники розвитку ринку страхових 

послуг в Україні 
Черкасова С.В. 

2.  Остаповець А. П. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”,  

761 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Роль та значення інвестиційної 

діяльності в діяльності банків 
Черкасова С.В. 

3.  Штангер Т. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Основні засади реалізації 

кредитування в діяльності банків 
Черкасова С.В. 

4.  Томчук І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма 

VІІ Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція для здобувачів 

вищої освіти і молодих 

науковців “Інновації в 

обліково-аналітичному 

забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною 

Харків, 

15-16 

жовтня 

2018 р. 

Необхідність посилення 

податкового контролю при 

оподаткуванні доходів фізичних 

осіб в Україні 

Власюк Н.І. 



безпекою держави, регіону, 

суб’єктів господарювання – 

міждисциплінарний підхід” 

5.  Батюк Л. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма 

VІІ Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція для здобувачів 

вищої освіти і молодих 

науковців “Інновації в 

обліково-аналітичному 

забезпеченні та управлінні 

фінансово-економічною 

безпекою держави, регіону, 

суб’єктів господарювання – 

міждисциплінарний підхід” 

Харків, 

15-16 

жовтня 

2018 р. 

Ефективність формування ресурсної 

бази банку 
Чуй І.Р. 

6.  Млечко М. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

261 гр., денна форма 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України 

в умовах глобальних 

викликів і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р 

Страхові фонди суспільства Чуй І.Р. 

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

271 гр., денна форма 

XIІI Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018 р. 

Боргова політика України на 

сучасному етапі 
Чуй І.Р. 



8.  Ваніш Г. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

661 гр., денна форма 

ХLІ міжнародна наукова 

студентська конференція 

“Актуальні питання 

розвитку економіки, 

харчових технологій та 

товарознавства” 

Полтава, 

17-18 

квітня 

2018 р. 

Пріоритети та інструменти 

удосконалення грошово-кредитної 

політики в системі забезпечення 

фінансової безпеки України 

Чуй І.Р. 

9.  Цибульський А. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Домогосподарства у фінансовій 

системі державі: економічна суть, 

значення та функції 

Чуй І.Р. 

10.  Мельницька Я. А. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

462 гр., денна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Доходи державного бюджету: 

сутність, призначення та роль 
Андрейків Т.Я. 

11.  Сава А. Р. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Принципи ефективного управління 

ресурсною базою банків 
Андрейків Т.Я. 

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

001 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Податкові платежі до бюджету: суть 

та значення 
Андрейків Т.Я. 



економічної системи 

України” 

13.  Ковтун Н. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

761 гр., денна форма 

XV Науково-практична 

конференція студентів 

закладів вищої освіти 

споживчої кооперації 

України “Інноваційні 

процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності 

підприємства” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Ключові аспекти та показники 

оцінки впливу інновацій на 

підприємство 

Мицак О.В. 

14.  Ковтун Н. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

761 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів,  

22 

листопада 

2018 р 

Сутність та методика оцінювання 

фінансового потенціалу 

підприємства 

Мицак О.В. 

15.  
Микита А. М., 

Скляр Т. І. 

“Фінанси, і кредит”, 461 

гр.,  денна форма 

XV науково-практична 

конференція студентів 

закладів вищої освіти 

споживчої кооперації 

України “Інноваційні 

процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності 

підприємства” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Інноваційна активність підприємств 

України: регіональні аспекти 
 

16.  Крутова С. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Засоби забезпечення ефективного 

управління прибутком в контексті 

зростання вартості підприємства 

Юсипович О.І. 

17.  Банюк Е. С. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр., денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

Львів, 

22 

листопада 

Роль фінансової стратегії в 

забезпеченні розвитку підприємства Юсипович О.І. 



молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

2018 р. 

18.  Козлова О. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

261 гр., денна форма 

ІІ Міжнародна студентська 

інтернет-конференція “Стан 

та перспективи розвитку 

обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування в умовах 

поглиблення 

євроінтеграційних процесів” 

Львів, 

22-23 

березня 

2018 р. 

Досвід країн Європейського союзу у 

справлянні транспортного податку 

Мединська Т В. 

19.  Антоненко І. Ю. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”  

261 гр., денна форма 

ІІ Міжнародна студентська 

інтернет-конференція “Стан 

та перспективи розвитку 

обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування в умовах 

поглиблення 

євроінтеграційних процесів” 

Львів, 

22-23 

березня 

2018 р. 

Реформування податкового 

законодавства України в умовах 

євроінтеграції 

Мединська Т.В. 

20.  Кінаш І. С. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

“Облік і оподаткування: 

реалії та перспективи” 

Ірпінь, 

18-

20квітня 

2018 р. 

Корпоративний податковий 

менеджмент: економічний зміст, 

функції і роль в системі управління 

підприємством 

Мединська Т.В. 

21.  Кук М. І. 

“Економіка”, 631 гр., 

денна форма 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

“Облік і оподаткування: 

реалії та перспективи” 

Ірпінь, 

18-20 

квітня 

2018 р. 

Податковий менеджмент в системі 

управління підприємством в умовах 

євроінтеграції Мединська Т.В. 

22.  
Ковтун Н. О., 

Ваніш Г. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

661 гр., денна форма 

ХІIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018 р. 

Інформаційні технології у системі 

державного податкового 

менеджменту 

Мединська Т.В. 



23.  
Цанько М. В.,  Кацюба 

А. А. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр. денна форма 

ХІIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 19-

20 квітня 

2018 р. 

Податкові ризики на підприємстві 

та їх характерні ознаки 

Мединська Т.В. 

24.  Моляка П. Е. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

ХІIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018 р. 

Проблемні аспекти прибуткового 

оподаткування в Україні 

Мединська Т.В. 

25.  Шелест С. І. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

ХІIІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених 

“Бухгалтерський облік, 

аналіз і контроль: стан, 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Львів, 

19-20 

квітня 

2018 р. 

Особливості справляння ввізного 

мита в Україні 

Мединська Т.В. 

26.  Млечко М. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”,  

261 гр., денна форма 

ІІІ Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми та перспективи 

розвитку України в галузі 

управління та 

адміністрування: ініціативи 

молоді” 

Одеса, 

26-27 

квітня 

2018 р. 

Контрольно-перевірочна робота 

Державної фіскальної служби 

України 

Мединська Т.В. 

27.  
Кінаш І. С., 

Богдан С. В. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

Харків, 

17 травня 

2018 р. 

Податковий контроль : теоретичні 

та практичні аспекти 

Мединська Т.В. 



та перспективи розвитку 

України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

28.  
Кук М. І.,  

Гудзоватий О. І. 

“Економіка”, 631 гр., 

денна форма 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку 

України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

Харків, 

17 травня 

2018 р. 

Особливості корпоративного 

податкового менеджменту 

Мединська Т.В. 

29.  Доценко Л. К. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр. денна форма 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку 

України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

Харків, 

17 травня 

2018 р. 

Суть податкового контролю та 

процедура його проведення 

Мединська Т.В. 

30.  Саварин Ю. В. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку 

України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

Харків, 

17 травня 

2018 р. 

Особливості сплати єдиного 

податку з фізичних осіб-

підприємців 

Мединська Т.В. 

31.  Пархомов Р. Е. 

“Менеджмент”,  3 курс, 

денна форма 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку 

Харків, 

17 травня  

2018 р. 

Види і форми реалізації державної 

податкової політики 

Мединська Т.В. 



України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

32.  Неділька Д. М. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична конференція  

“Фінансування, інвестування 

та кредитування в Україні: 

проблеми та перспективи 

розвитку в кризовій 

економіці” 

Дніпро, 

20 травня 

2018 р. 

Спеціальний податковий режим для 

сільгоспвиробників в умовах 

реформування законодавства 

Мединська Т.В. 

33.  Остаповець А. П. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр. денна форма 

Міжнародна науково-

практична конференція  

“Фінансування, інвестування 

та кредитування в Україні: 

проблеми та перспективи 

розвитку в кризовій 

економіці” 

Дніпро, 

20 травня 

2018 р. 

Організаційні засади здійснення 

митного контролю в сучасних 

умовах 

Мединська Т.В. 

34.  Харівська Х. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

261 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична конференція  

“Фінансування, інвестування 

та кредитування в Україні: 

проблеми та перспективи 

розвитку в кризовій 

економіці” 

Дніпро, 

20 травня 

2018 р. 

Фіскальна роль податку на прибуток 

підприємств в умовах кризи 

Мединська Т.В. 

35.  Логін Д. В. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Податкове стимулювання  

інноваційно – інвестиційної  

діяльності Мединська Т.В. 

36.  Мельник Л. В. 

 “Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Сучасні новації адміністрування 

ПДВ 

Мединська Т.В. 



37.  Куровець Т.А. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Сучасні проблеми податкової 

політики в Україні 

Мединська Т.В. 

38.  Русяк Р. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр. денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Форми міжнародної конкуренції 

податкових систем 

Мединська Т.В. 

39.  Мисько Л. І. 

“Фінанси, та кредит”,  461 

гр., денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Оцінювання надходжень від 

основних бюджетоутворюючих 

податків в Україні Мединська Т.В. 

40.  Ціцяла А. С. 

“Економіка”, 631 гр., 

денна форма 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Податковий менеджмент як 

механізм регулювання податкових 

правовідносин суб’єктів 

господарювання 

Мединська Т.В. 

41.  Ціцяла Н. С. 

“Економіка”, 631 гр., 

денна форма 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Суть та функції податкового 

менеджменту в сучасних умовах 

Мединська Т.В. 

42.  Воробець А. А. 
“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

Львів, 

22 травня 

Роль фінансової децентралізації у 

створенні об’єднаних 
Мединська Т.В. 



заочна форма конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

2018 р. територіальних громад в Україні 

43.  Талько А. Л. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Суспільні трансформації і 

безпека: людина, держава, 

соціум” 

Львів, 

14 червня 

2018 р. 

Єдиний соціальний внесок як 

основне джерело фінансових 

ресурсів Пенсійного фонду України Мединська Т.В. 

44.  Марич Г. І. 

“Облік і оподаткування”, 

211 гр., денна форма 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Суспільні трансформації і 

безпека: людина, держава, 

соціум” 

Львів, 

14 червня 

2018 р. 

Сучасний стан спрощеної системи 

оподаткування в Україні та її вплив 

на розвиток підприємництва Мединська Т.В. 

45.  
Дубов А. В., 

Кондрич С. В. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Суспільні трансформації і 

безпека: людина, держава, 

соціум” 

Львів, 

14 червня 

2018 р. 

Податок на прибуток підприємств в 

умовах євроінтеграції 

Мединська Т.В. 

46.  Кочурка Е. В. 

“Облік і оподаткування”, 

611 гр., денна форма 

І Міжнародна науково-

практична конференція 

“Фінансові механізми 

сталого розвитку України” 

Харків, 

25-26 

жовтня 

2018 р. 

Податковий борг: суть, структура та 

джерела погашення 
Мединська Т.В. 

47.  Стройний І. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”,  

заочна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Складові державної фінансової 

політики у сфері підтримки малого 

бізнесу в Україні 

Мединська Т.В. 

48.  Шарко П. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

362 гр. денна форма 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

Львів, 

22 

листопада 

Податок на виведений капітал: 

перспективи та наслідки 

запровадження в Україні 

Мединська Т.В. 



молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

2018 р. 

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

611 гр., денна форма 

VІ Міжнародна науково-

практичної інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми обліково-

аналітичного процесу в 

управлінні 

підприємницькою 

діяльністю” 

Мукачево, 

22 

листопада 

2018 р. 

Адміністрування податків в умовах 

імплементації вітчизняного 

законодавства до європейських 

вимог 

Мединська Т.В. 

50.  Вольбин В. В. 
“Економіка”, 

631 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція  “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в  умовах 

системної кризи” 

Львів, 

28 

листопада 

2018 р. 

Типологізація податкової політики з 

метою регулювання національної 

економіки 

Мединська Т.В. 

51.  
Холявінський П. В. 

Пасенченко Ю. С. 

“Економіка”, 

631 гр., денна форма 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція  “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в  умовах 

системної кризи” 

Львів, 

28 

листопада 

2018 р. 

Сучасні методи податкового 

планування і прогнозування 
Мединська Т.В. 

52.  Пелех С. В. 
“Економіка”, 

631 гр., денна форма 

І Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція “Державний 

фінансовий контроль, 

незалежний аудит та аналіз: 

проблеми та перспективи 

розвитку” 

Ірпінь, 

18-20 

грудня 

2018 р. 

Митний контроль: принципи та 

порядок здійснення в Україні 
Мединська Т.В. 

53.  
Лукашевич В. В., 

Воробйова Т. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

361 гр. денна форма; 

“Менеджмент”, 

1431 гр. денна форма 

І Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція “Державний 

фінансовий контроль, 

незалежний аудит та аналіз: 

Ірпінь, 

18-20 

грудня 

2018 р. 

Акцизне оподаткування та його 

адміністрування в Україні 
Мединська Т.В. 



проблеми та перспективи 

розвитку” 

54.  Горленко Я. Я. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

14.61 гр., денна форма   

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

 

Сучасні методи управління 

прибутковістю банків 
Копилюк О. І. 

55.  Прокопюк О. О. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”,  

14.61 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Економічна безпека підприємства та 

основні засади її забезпечення 
Копилюк О. І. 

56.  Сарвас В. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

14.61 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Механізм управління фінансовою 

безпекою банків та його складові 
Копилюк О. І. 

57.  Борова Х. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Суть та особливості забезпечення 

інноваційно-інвестиційної складової 

економічної безпеки держави 

Копилюк О. І. 



і загроз” 

58.  Гриник І. Я. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Механізм формування безпеки 

банків України 
Копилюк О. І. 

59.  Дутчак О. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

 

Основні засади формування 

кредитної політики банку 
Копилюк О. І. 

60.  Чигрина Ю. Ю. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Управління проблемною 

заборгованістю банків в умовах 

наростання кризових явищ 

Копилюк О. І. 

61.  Коваль Н. М. 

 Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Сучасні підходи до діагностики 

кризових явищ у діяльності банків 
Копилюк О. І. 



62.  Прокопюк О. О. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”,  

14.71 гр., денна форма  

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

структур в Україні” 

Львів, 

22-24 

листопада 

2018 р. 

Платоспроможність та її місце в 

економічній безпеці підприємства 
Копилюк О. І. 

63.  Дутчак О. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Особливості формування кредитної 

політики банків 
Копилюк О. І. 

64.  Черняк В. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Сучасні методи управління 

кредитною діяльністю банків 
Копилюк О. І. 

65.  Чигрина Ю. Ю. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Сучасні методи управління 

проблемною заборгованістю банків 
Копилюк О. І. 

66.  Гамула М. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Особливості моніторинг валютного 

ризику банку 
Музичка О. М. 



умовах глобальних викликів 

і загроз” 

67.  Доценко Л. К. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Напрями підвищення ефективності 

управління ресурсним потенціалом 

вітчизняних банків 

Музичка О. М. 

68.  Драннік Ю. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Формування комплексної системи 

моніторингу ризиків банку 
Музичка О. М. 

69.  Кравець О. П. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Процентна політика банку в 

сучасних умовах 
Музичка О. М. 

70.  Рац А. А. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Розвиток кредитних послуг банків в 

сучасних умовах 
Музичка О. М. 



і загроз” 

71.  Борович В. І. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Удосконалення інструментарію 

гарантування безпеки страхових 

компаній 

Музичка О. М. 

72.  Вако В. В. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Структурні компоненти економічної 

безпеки та їх функції у глобальному 

та локальному середовищі 

Музичка О. М. 

73.  Вовк А. Я. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Оцінювання сучасного стану та 

проблем у забезпеченні фінансової 

безпеки банків 

Музичка О. М. 

74.  Павлишин А. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

14.61гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів та студентів 

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Фінансова стійкість підприємства як 

основа його безпечного 

функціонування 

Музичка О. М. 



75.  Павлишин А. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

14.71 гр., денна форма  

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

структур в Україні” 

Львів, 

22-24 

листопада 

2018 р. 

Антикризовий інструментарій 

забезпечення фінансової стійкості та 

безпеки підприємства 

Музичка О. М. 

76.  Доценко Л. К. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

761гр., денна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Особливості формування механізму 

управління ресурсним потенціалом 

банку 

Музичка О. М. 

77.  Драннік Ю О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Методичний інструментарій 

моніторингу ризиків банку 
Музичка О. М. 

78.  Кравець О. П. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Основні засади вдосконалення 

механізму формування та реалізації 

процентної політики банку 

Музичка О. М. 

79.  Дяків І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

362 гр., денна форма 

Науково-практичний  

круглий стіл “Шляхи 

подолання проблем ведення 

бізнесу в Україні у часі 

економічних реформ” 

Львів, 

10 травня 

2018 р. 

Напрями формування довіри 

клієнтів до банків в сучасних 

умовах 

Рущишин Н. М. 

80.  Дяків І. І. 
“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

Міжнародна науково-

практична Інтернет-

Харків, 

17 травня 

Проблеми та перспективи розвитку 

кредитної діяльності банків України 
Рущишин Н. М. 



362 гр., денна форма  конференція здобувачів 

вищої освіти і молодих 

учених “Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку 

України в галузі управління 

та адміністрування: 

ініціативи молоді” 

2018 р. в умовах євроінтеграції 

81.  Дяків І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

362гр., денна форма  

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Суспільні трансформації і 

безпека:  людина, держава, 

соціум” 

Львів, 

14 червня 

2018 р. 

Проблеми та перспективи розвитку 

споживчої кооперації в Україні 
Рущишин Н. М. 

82.  Масна В. А. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Методи управління кредитним 

ризиком банку 
Рущишин Н. М. 

83.  Музичук Л. В. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”,  

гр. 17-0831-306,  заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Сучасні стратегії та моделі 

управління  прибутковістю банку 
Рущишин Н. М. 

84.  Лахманюк Ю. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Ризик-менеджмент банку як основа 

його безпеки 
Рущишин Н. М. 



розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

85.  Білик П. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

14.61 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Чинники впливу та загрози 

фінансово-економічній безпеці 

банків 

Рущишин Н. М. 

86.  Лихна С. П. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Місце та роль банківської діяльності 

у розширеному відтворенні 

національної економіки 

Рущишин Н. М. 

87.  Русяк Р. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Механізм формування і реалізації 

депозитної політики банку 
Рущишин Н. М. 

88.  Сімора О. М. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Основні напрями зміцнення 

фінансової безпеки держави 
Рущишин Н. М. 



кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

89.  Заоборна О. Ю. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Стратегічне управління фінансово-

економічною безпекою 

підприємства 

Рущишин Н. М. 

90.  Ваніш Г. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

661, денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Державний борг України в умовах 

загострення фінансових ризиків 
Рущишин Н. М. 

91.  Ковтун Н. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування", 

661 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Інвестиційний клімат в Україні: 

фактори формування та шляхи 

покращення 

Рущишин Н. М. 

92.  Басюк О. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Теоретичні аспекти сутності 

залучених ресурсів банку 
Рущишин Н. М. 



умовах глобальних викликів 

і загроз” 

93.  Курят О. О. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

заочна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Власний капітал підприємства та 

його особливості 
Рущишин Н. М. 

94.  Дяків І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462гр., денна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Сучасний стан та перспективи 

розвитку депозитної діяльності 

банків в Україні 

Рущишин Н. М. 

95.  Сабат В. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

361 гр., денна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Споживче кредитування в Україні 

та його особливості 
Рущишин Н. М. 

96.  Мацюк І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Теоретичні аспекти сутності 

інвестицій та інвестиційної 

діяльності 

Рущишин Н. М. 

97.  Пукас В. С. 
“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Львів, 

22 

Ризики в банківській діяльності: 

суть та причини виникнення 
Рущишин Н. М. 



362 гр., денна форма  здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

листопада 

2018 р. 

98.  Млечко М. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

361 гр., денна форма  

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в умовах 

системної кризи” 

Львів, 

28 

листопада 

2018 р. 

Кредитна діяльність банків в 

Україні та її особливості 
Рущишин Н. М. 

99.  Мельницька Я. А. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція “Актуальні 

проблеми економіки та 

управління в умовах 

системної кризи» 

Львів, 

28 

листопада 

2018 р. 

Іноземне інвестування в Україні та 

його особливості 
Рущишин Н. М. 

100.  Гудзоватий О. І. 

“Економіка 

підприємства”, денна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Банківське інвестиційне 

кредитування 

 

Костак З. Р. 

101.  Татарин Ю. Р. 

“Економіка 

підприємства”, денна 

форма  

ІХ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

здобувачів вищої освіти і 

молодих учених “Сучасний 

стан та пріоритети 

модернізації фінансово-

економічної системи 

України” 

Львів, 

22 

листопада 

2018 р. 

Особливості розвитку проектного 

фінансування в Україні 
Костак З. Р. 

102.  Гриник К. В. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

Львів, 

22–24 

листопада 

Сутність антикризового управління 

підприємством 
Костак З. Р. 



форма  соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

структур в Україні” 

2018 р. 

103.  Гриник К. В. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

XV Науково-практична 

конференція студентів 

закладів вищої освіти 

споживчої кооперації 

України “Інноваційні 

процеси і їх вплив на 

ефективність діяльності 

підприємства” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Зарубіжний досвід інвестування 

інноваційних процесів та його 

використання в Україні 

Костак З. Р. 

104.  Ікава Л. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р 

Чинники розвитку банківської 

інвестиційної діяльності 
Костак З. Р. 

105.  Баранець М. І. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р 

Класифікація ризиків та загроз у 

фінансовій безпеці підприємства 
Костак З. Р. 

106.  Семенов В. М. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 14.61,  денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

Львів, 

22 травня 

2018 р 

Механізм забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства 
Костак З. Р. 



і загроз” 

107.  Гриник К. В. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою», 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р 

Сутність антикризового управління 

підприємством: етапи здійснення та 

основні антикризові заходи 

Костак З. Р. 

108.  
Островська М. М., 

Банюк Е. С. 

“Фінанси та кредит”, 461 

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Маркетинговий аналіз 

інвестиційних проектів 
Костак З. Р. 

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

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Концептуальні засади управління 

ризиками у банках 
Костак З. Р. 

110.  Худа О. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Методи оцінювання рівня 

кредитного ризику банку 
Костак З. Р. 



111.  Цибульський А. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Управління інвестиційними 

проектами 
Костак З. Р. 

112.  Гавриш М. О. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Грошово-кредитна політика як 

регуляторний інструмент у 

забезпеченні безпеки інфляційних 

процесів 

Самура Ю. О. 

113.  Чорук В. Р. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 14.61, денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Моніторинг фінансово-економічної 

безпеки підприємства 
Самура Ю. О. 

114.  Павлишин О. Р. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Характерні ознаки та критерії 

визначення проблемності банків 
Самура Ю. О. 

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



економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

22 травня 

2018 р. 

прогнозування та визначення 

ймовірності банкрутства 

підприємств 

116.  Демкович І. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

гр. 17-0831-306, заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Економічна суть та значення 

конкурентоспроможності банку 
Самура Ю. О. 

117.  Черешня А. А. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Методи діагностики рівня безпеки 

підприємства та їх класифікація 
Самура Ю. О. 

118.  Гавриш М. О. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою, 

гр. 17-0934-306, заочна 

форма  

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

структур в Україні” 

Львів, 

22-24 

листопада 

2018 р. 

Удосконалення методів оцінки 

конкурентоспроможності 

підприємств 

Самура Ю. О. 

119.  Павлишин О. Р. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма 

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

Львів, 

22-24 

листопада 

2018 р. 

Кризовий реінжиніринг як сучасний 

напрям запобігання проблемності 

банків 

Самура Ю. О. 



структур в Україні” 

120.  Павлишин Ю. В. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою", 

гр. 17-0934-306,  заочна 

форма  

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

“Формування стратегії 

соціально-економічного 

розвитку підприємницьких 

структур в Україні” 

Львів, 

22-24 

листопада 

2018 р. 

Стратегічні методи діагностики 

банкрутства у забезпеченні безпеки 

підприємства 

Самура Ю. О. 

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

111 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Особливості інфляції в Україні Бучко І. Є. 

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

111 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Державне регулювання грошової  

сфери 
Бучко І. Є. 

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

111 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Роль кредиту в забезпеченні 

економічного зростання 
Бучко І. Є. 

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

111 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Роль процента в Україні Бучко І. Є. 



аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

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

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Розвиток кредитних відносин в 

Україні 
Бучко І. Є. 

126.  Гавриш М. О. 

“Управління фінансово-

економічною безпекою”, 

заочна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Грошово-кредитна політика як 

регуляторний інструмент у 

забезпеченні безпеки інфляційних 

процесів 

Бучко І. Є. 

127.  Дмитрів І. О. 

 “Економіка 

підприємства”, 131 гр., 

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Грошові реформи в Україні Бучко І. Є. 

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

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Шляхи подолання інфляції в умовах 

інтеграції економіки України 
Бучко І. Є. 



“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

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

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Розвиток банківської системи 

України в сучасних умовах 
Бучко І. Є. 

130.  Мацюк І. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

362 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Особливості маркетингу страхових 

організацій в Україні 
Бучко І. Є. 

131.  Дяків І. І . 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

362 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Організація страхової справи в 

зарубіжних країнах 
Бучко І. Є. 

132.  Мельницька Я. А. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

362 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Етапи розвитку страхового ринку 

України 
Бучко І. Є. 



розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

133.  Лозинська О. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Історичні типи та форми 

організаційної діяльності 

центрального банку 

Бучко І. Є. 

134.  Чорний О. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Світовий досвід функціонування 

гарантування банківських депозитів 
Бучко І. Є. 

135.  Мельнічук Я. М. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування” 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Регулювання валютного курсу в 

Україні 
Бучко І. Є. 

136.  Цибульський А. І. 

“Фінанси, банківська 

справа та страхування”, 

462 гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Платіжні системи та їх 

характеристика 
Бучко І. Є. 



кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

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

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Страхування творів  мистецтва Бучко І. Є. 

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

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Перспективи розвитку страхового 

ринку в Україні 
Бучко І. Є. 

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

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Незалежність  центрального банку Бучко І. Є. 

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

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Роль стабілізаційних кредитів у 

забезпеченні ліквідності банківської 

системи 

Бучко І. Є. 



умовах глобальних викликів 

і загроз” 

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

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Роль НБУ в обслуговуванні 

зовнішнього боргу 
Бучко І. Є. 

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

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Співпраця України із міжнародними 

валютно-кредитними і фінансовими 

організаціями 

Бучко І. Є. 

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

гр., денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Структура і динаміка зміни 

золотовалютних резервів України 
Бучко І. Є. 

144.  Гулай В. А. 

“Економіка 

підприємства”, 331 гр., 

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Особливості створення страхових 

компаній в Україні 
Бучко І. Є. 



і загроз” 

145.  Романюк Б. Р. 

“Економіка 

підприємства”, 331 гр., 

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Розвиток страхування 

відповідальності в Україні 
Бучко І. Є. 

146.  Ярема М. М. 

“Економіка 

підприємства”, 331 гр., 

денна форма  

ІІІ Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-

конференція викладачів, 

аспірантів і студентів  

“Тенденції та перспективи 

розвитку фінансово-

кредитної системи України в 

умовах глобальних викликів 

і загроз” 

Львів, 

22 травня 

2018 р. 

Проблеми і перспективи розвитку 

медичного страхування в Україні 
Бучко І. Є. 

 


