Наукові керівники СНГ – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Корягін
Максим Вікторович; к.е.н., доцент кафедри аудиту Душко Зінаїда Олександрівна.
Голова СНГ – Краєвський Степан Богданович, студент ОКР „магістр”
спеціальності „Облік і аудит”;
Заступник голови СНГ – Ковальчук Наталія Василівна, студентка 3-го курсу
напряму підготовки “ Облік і аудит ”.

1. Найголовніші досягнення
20-21 березня 2012 року відбулася підсумкова науково-практична конференція
Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі науки
“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” на базі Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, у якій взяли участь представники з 22 областей України та АР
Крим.
Попередньо, із 189 направлених студентських наукових робіт члени галузевої
комісії рекомендували до захисту 45 кращих.
У роботі конференції взяли участь і студенти напряму підготовки “Облік і
аудит” Львівської комерційної академії Недибалюк Ірина Михайлівна та Краєвський
Степан Богданович.
У результаті презентації результатів своїх досліджень та їх захисту у процесі
дискусії студенти Львівської комерційної академії отримали наступні відзнаки:
1) Недибалюк І.М. нагороджена дипломом І ступеня за перемогу у
Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт у галузі науки
“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” у 2011/2012 навчальному році;
2) Краєвський С.Б. нагороджений дипломом ІІІ ступеня за перемогу у
Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт у галузі науки
“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” у 2011/2012 навчальному році та грамотою за
перемогу у номінації “За найкраще висвітлення актуальних проблем бухгалтерського
обліку та аудиту”.

15-16 листопада 2012 року на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з
напряму підготовки “Облік і аудит” Бобер Ірина Ігорівна була нагороджена дипломом
I ступеня (студентка спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” Львівської комерційної
академії, науковий керівник перший проректор, проф. Куцик П.О.)

15-16 листопада 2012 року на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з
напряму підготовки “Облік і аудит” Міхур Оксана Володимирівна була нагороджена
дипломом III ступеня (студентка спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” Львівської
комерційної академії, науковий керівник доц. Медвідь Л.Г.)

2. Участь у Всеукраїнських студентських
олімпіадах
28-30 квітня 2012 р. на базі Тернопільського національного економічного
університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади із спеціальності
“Облік і аудит” 2011/2012 навчального року, у якому взяли участь 155 студентів із
провідних вищих навчальних закладів України, у тому числі Львівської комерційної
академії Вірт Юлія Петрівна та Краєвський Степан Богданович.
Студент Львівської комерційної
Краєвський
Степан
Богданович
нагороджений
дипломом
третього
ступеня за третє місце у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади
із спеціальності “Облік і аудит”
2011/2012 навчального року (науковий
керівник доцент Головацька Світлана
Іванівна).

Краєвський Степан Богданович став переможцем Всеукраїнської
студентської олімпіади спеціальності “Облік і аудит” та нагороджений дипломом
Міністерства освіти та науки, молоді та спорту (науковий керівник доцент
Головацька Світлана Іванівна).

3. Участь
у наукових конференціях
21 лютого 2012 року на засіданні СНТ ІЕФ проведено науково-практичний
семінар на тему “Перспективи розвитку національної фінансово-економічної системи
в умовах становлення інформаційного суспільства”, у якому взяли участь студенти
спеціальностей (напрямів підготовки) “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”,
“Фінанси і кредит” та “Банківська справа”. У роботі семінару, зокрема, було заслухано
доповіді студентів спеціальності “Облік і аудит”:

Вірт Ю. “Управлінський облік витрат із
надання
освітніх
послуг
вищими
навчальними
закладами”
(науковий
керівник к.е.н., доц. Медвідь Л. Г.);

Недибалюк І. “Бухгалтерський облік
фінансових інвестицій: організація і
методика” (науковий керівник к.е.н., ст.
викл. Мазуренко О. М.);

Гайдук К. “Особливості організації
обліку власного капіталу в акціонерних
товариствах” (науковий керівник к.е.н.,
проф. Куцик П. О.)

16 березня 2012 року студенти спеціальності “Облік і аудит” Завадська Х. С. та
Краєвський С. Б. взяли участь у роботі Х Міжнародної студентської наукової
конференції “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія,
організація”, яка відбулася на базі Національної академії статистики, обліку та аудиту
(м. Київ), та були нагородженими грамотами за участь у конференції.
19 березня 2012 року студенти спеціальності “Облік і аудит” Мельничук С. Ю.,
Паска Т. І., Бобер І. І. взяли участь у роботі Х Міжнародної науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, яка відбулася на базі Київського
національний університет імені Тараса Шевченка.
23 березня 2012 року відбулась ІІ Міжнародна студентська наукова конференція
“Фінансова політика в контексті глобальних перетворень суспільного розвитку” у
Національному університеті державної податкової служби України м. Ірпінь, де
студентка Чесак Сніжана Валеріївна була нагороджена дипломом за перемогу у
номінації “Найцікавіша доповідь” на секційному засіданні “Антикризовий
менеджмент в умовах глобальних перетворень”

22-23.11.2012 року відбулася V Міжнародна студентська наукова конференція
“Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграційних та глобалізаційних
процесів“ у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ, у роботі якої взяли
участь троє студентів спеціальності “Облік і аудит” Львівської комерційної академії.

07.12.2012 року відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів “Сучасні проблеми і
перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки” у
Луцькому національному технічному університеті, у роботі якої взяли участь
восьмеро студентів ЛКА. Смальчук Л., Чесак С., Савченко Т., Капко О. виступили на
пленарному та секційних засіданнях, на яких були нагороджені грамотами.

4. Основні заходи
20-21 квітня 2012 року проведена VІІ науково-практична конференція студентів,
аспірантів та молодих вчених “Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан,
проблеми та перспективи розвитку”.
У конференції взяли участь 147 учасників, серед яких аспіранти та студенти ОКР
„магістр” і ”спеціаліст”. За результатами конференції опубліковані матеріали
доповідей учасників, серед яких були представники вищих навчальних закладів всієї
України:
Навчальний заклад
Львівська комерційна академія
Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Національний університет “Львівська політехніка”
Донецький державний університет управління
Криворізький економічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Херсонський національний технічний університет
Севастопольський національний технічний університет
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі”
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу
Львівська державна фінансова академія
Первомайський політехнічний інститут Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Кількість
учасників
93
1
1
2
4
11
14
1
12
1
2
2
2
1

На пленарному та секційних засіданнях конференції виступили 28 учасників.
Учасники конференції нагороджені наступними відзнаками:
- Гарбузюк А. О. - дипломом І ступеня (студентка напряму підготовки 6.030509
“Облік і аудит” Донецького державного університету управління, науковий керівник
доц. Кондрашова Т.М.),
- Краєвський С. Б. - дипломом І ступеня (студент напряму підготовки 6.030509
“Облік і аудит” Львівської комерційної академії, науковий керівник доц. Головацька
С.І.),

- Бобер І. І. - дипломом ІІ ступеня (студентка спеціальності 8.03050901 “Облік і
аудит” Львівської комерційної академії, науковий керівник перший проректор, проф.
Куцик П. О.),
- Біляр А. І. - дипломом ІІ ступеня (аспірант Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, науковий керівник проф. Ковальчук Т. М.),
- Косиця Я. О. - дипломом ІІІ ступеня (студент спеціальності 8.03050901 “Облік і
аудит” Полтавської державної аграрної академії, науковий керівник доц. Єрмолаєва
М.В.),
- Бідюк Ю. А. - дипломом ІІІ ступеня (студентка спеціальності 8.03050901 “Облік
і аудит” Львівської комерційної академії, науковий керівник доц. Канак Й.В.).

5. Студентські публікації
У 2012 р. студентами СНГ „Облік і аудит” було
опубліковано: 108 наукових праць, зокрема:
1. Аніпірова Л. І. Інформаційне забезпечення аналізу праці та її оплати в
бюджетних установах / Л. І. Аніпірова // Бухгалтерський облік, аналіз і контроль:
стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів VII науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Бухгалтерський облік, аналіз і
контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку” 20-21 квітня 2012 р. - Львів:
Видавництво ЛКА, 2012. - 264 с. (с. 23) (наук. кер. Бойко Р.В.).
2. Балецька Т. В. Аудит бухгалтерського балансу / Т. В. Балецька // Матеріали
Міжнародної науково-практичної інтренет-конференції "Теоретико-методологічні і
науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення
розвитку економіки" 15-16 листопада 2011 року [Електронний ресурс] : - Режим
доступу : htpp://www.sophus.at.ua (наук. кер. доц. Чабанюк О. М.)
3. Банах О.О. Шляхи вирішення забезпечення незалежності аудиторів / О.О.
Банах // Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи
розвитку: Збірник матеріалів VII науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених „Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан,
проблеми та перспективи розвитку” 20-21 квітня 2012 р. - Львів: Видавництво ЛКА,
2012. - 264 с. (с. 30) (наук. кер. Воронко О.С.)
4. Басіста І. А. Лізинг: сутність, види та їх характеристика / І. А. Басіста // Тези
доповідей Х Міжнародної студентської наукової конференції, присвяченої пам’яті
д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна „Розвиток
системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія та організація” 16 березня 2012
року. - Київ: НАСОА, 2012. - 348 с. (наук. кер. доц. Чабанюк О. М.).
5. Басіста І. А. Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних
проектів / І. А. Басіста // Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та
перспективи розвитку: Збірник матеріалів VII науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених „Бухгалтерський облік, аналіз і контроль:
стан, проблеми та перспективи розвитку” 20-21 квітня 2012 р. - Львів: Видавництво
ЛКА, 2012. - 264 с. (с. 323 (наук. кер. доц. Воронко О.С.).
6. Безкоровайна І. Я. Аналітична оцінка ефективності відтворення основних
засобів на підприємстві / І. Я. Безкоровайна // Бухгалтерський облік, аналіз і контроль:
стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів VII науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Бухгалтерський облік, аналіз і
контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку” 20-21 квітня 2012 р. - Львів:
Видавництво ЛКА, 2012. - 264 с. (с. 34) (наук. кер. доц. Калайтан Т. В.).
7. Библик Н. В. Проблеми внутрішнього контролю у банках України / Н. В.
Библик // Тези доповідей Х Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті
д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і технікиУкраїни О.С. Бородкіна „Розвиток
системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія та організація” 30 березня 2012
року. - Київ: НАСОА, 2012. - 348 с. (наук. кер. доц. Чабанюк О. М.).
8. Бідюк Ю. А. Класифікація витрат в управлінському обліку / Ю. О. Дзядик //
Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку:

Збірник матеріалів VII науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених „Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та
перспективи розвитку” 20-21 квітня 2012 р. - Львів: Видавництво ЛКА, 2012. - 264 с.
(с. 41-42) (наук. кер. доц. Канак Й. В.).
9. Бобер І. І. Організація внутрішньогосподарського контролю капітальних
інвестицій / І. І. Бобер // Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та
перспективи розвитку: Збірник матеріалів VII науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених „Бухгалтерський облік, аналіз і контроль:
стан, проблеми та перспективи розвитку” 20-21 квітня 2012 р. - Львів: Видавництво
ЛКА, 2012. - 264 с. (с. 43-45) (наук. кер. проф. Куцик П. О.).
10. Бобер І. І. Управлінські аспекти організації обліку капітальних інвестицій /
І. І. Бобер // Шевченківська весна: Економіка, матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / За заг. ред. Проф. В
Д. Базилевича: у 2-х тт. - К., Освіта України, 2012, - Випуск, Том.2. – 359 с. (с. 222224) (наук. кер. проф. Куцик П. О.).
11. Боднар І. Я. Наукові школи бухгалтерського обліку та їх вплив на розвиток
обліку основних засобів обліку / І. Я. Боднар // Бухгалтерський облік, аналіз і
контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів VII науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Бухгалтерський
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конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Бухгалтерський облік, аналіз і
контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку” 20-21 квітня 2012 р. - Львів:
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105. Чесак С. В. Реалізація концепції методу "SPACE" на українському
підприємстві / С. В. Чесак // Фінансова політика в контексті глобальних перетворень
суспільного розвитку: матеріали ІІ Міжнародної студентської наукової конференції
(23 березня 2012 р.). - Ірпінь: Національний університет державної податкової служби
України, 2012. - С.524-527. (наук. кер. ас. Рудницький Т. В.).
106. Чесак С. В. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення
управління підприємством / С. В. Чесак // Студентський науковий вісник. Серія
„Економічні та гуманітарні науки”. Науковий збірник. Випуск 8. – Луцьк: РВВ ЛНТУ,
2012. – 558 с. (с. 527-533) (наук. кер. доц. Полянська О.А.).
107. Чиковська М. М. Економічний зміст та класифікація витрат основної
діяльності підприємств залізничного транспорту / М. М. Чиковська // Бухгалтерський
облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів
VII науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
„Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку”
20-21 квітня 2012 р. - Львів: Видавництво ЛКА, 2012. - 264 с. (с. 256-258) (наук. кер.
доц. Канак Й. В.).
108. Чиковська М. М. Аналіз виконання експортних виробничих контрактів та
торгівельних угод / М. М. Чиковська // Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан,
проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів VII науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Бухгалтерський облік, аналіз і
контроль: стан, проблеми та перспективи розвитку” 20-21 квітня 2012 р. - Львів:
Видавництво Львівської комерційної академії, 2012. - 264 с. (с. 258) (наук. кер. доц.
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Науковий керівник СНГ – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Мединська
Тетяна Володимирівна;
Голова СНГ – Павлишин Ольга Зеновіївна, студентка 4-го курсу (461гр.) напряму
підготовки “Фінанси і кредит”;
Заступник голови СНГ – Миколишин Ігор Юрійович, студент 4-го курсу (461 гр.)
напряму підготовки “Фінанси і кредит”.

1. Найголовніші досягнення
21-22 листопада 2012 року згідно з Положення Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України „Про проведення Всеукраїнського
конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних
закладів освіти” у Донецькому національному університеті
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, відбувся
Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності
„Фінанси і кредит”.
У конкурсі взяли участь 135 дипломних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних
рівнів „магістр” і „спеціаліст” із 42 вищих навчальних закладів із різних регіонів
України – від Львова до Луганська, які були визнані переможцями внутрішніх
конкурсів.
За результатами даного конкурсу студент спеціальності „Фінанси і кредит”
ОКР „магістр” Харук Віталій одержав:
- Диплом ІІ ступеня – тема дипломної роботи „Фінансова стійкість підприємства
та шляхи її підвищення”. Науковий керівник: к. е. н., доц. Чуй І.Р. була
нагороджена грамотою за керівництво дипломною роботою.
-

Студентка 3 курсу Павлишин О.З. та ОКР ”магістр” Борщ І.В. отримали
грамоти за високі успіхи у навчанні, плідну науково-дослідну діяльність, активну
участь у громадському житті та з нагоди дня святкування Дня Інституту
економіки та фінансів (березень 2012 р.)
Студент 4 курсу Миколишин І. та ОКР ”магістр” Корзун Р., з нагоди
святкування 195 - річниці Львівської комерційної академії були нагороджені преміями
від директора Департаменту роздрібного бізнесу ПАТ „Кредо банк” Юзвишин Орисі
Михайлівни. Студенти відзначилися під час навчального процесу високими
результатами та активно брали участь у роботі студентського наукового гуртка
„Фінанси і кредит” (7 листопада 2012 р.).
Студенти ОКР „магістр” Федчук І., Тимура М. та студентка 4 курсу Павлишин О.
з нагоди святкування Дня спеціальностей „Фінанси і кредит” та „Банківська справа”
(21 листопада 2012 р.) отримали грамоти за відмінне навчання, активну студентську
наукову роботу.

Студенти ОКР ”магістр”: Корзун Роксолана та Філь Юля взяли участь у конкурсі
„Соціальний плакат”, який був організований СНТ ЛКА і факультетом МЕВ та
отримали перемогу у номінації „Гран-прі” за тематикою „Економічна злочинність” і
були нагороджені грамотами та грошовими преміями (19 грудня 2012 р.).

Радісні переможці з
грамотами

2. Участь у Всеукраїнських
студентських олімпіадах
Студенти СНГ „Фінанси і кредит” взяли активну участь у Всеукраїнських
студентських олімпіадах.
Кафедрою був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисципліни „Податкова система” (відповідальні: доц. Мединська Т.В., доц. Чуй І.Р.), у
якому взяли участь 19 студентів.
Студенти 4 курсу Слюсар Р.Ю. та Корзун Р.Ю. взяли участь у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Податкова система”, яка
проходила в Харківському національному економічному університеті 4-5 квітня
2012 р., і були нагороджені грамотами. Під час олімпіади студенти не тільки
здобули високі результати, але й познайомились із цікавими людьми, побували на
екскурсії по місту та повернулися з незабутніми враженнями.

Фотографії з Всеукраїнської студентської олімпіади в
м. Харків:
Ознайомлення студентів із
питаннями олімпіади

Виконання тестових
завдань на комп’ютерах

Студентам оголошують
результати олімпіади та
нагороджують грамотами

Студентки ЛКА задоволені
результатом

Учасники олімпіади на
екскурсії м. Харків

З приємними враженнями
повертаємось у Львів

Кафедрою був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисципліни „Фінансовий менеджмент” (відповідальні: проф. Футало Т.В., доц. Мицак
О.В.).
Студенти ОКР „магістр” Семчишин Ю.О. і Хрупа Ю.О. взяли участь у ІІ
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Фінансовий
менеджмент”, який проходив у Луцькому національному технічному університеті
22-23 березня 2012р., і були нагороджені грамотами.

Кафедрою був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисципліни „Фінанси і кредит” (відповідальні: проф. Футало Т.В., доц. Черкасова
С.В.).
Студенти ОКР „магістр” Борщ І.В. і Завертана О.В. взяли участь у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни „Фінанси і кредит”, який
проходив у Київському національному економічному університету ім. В. Гетьмана
18-20 квітня 2012 р., і були нагороджені грамотами.

3. Участь
у наукових конференціях
19 студентів-членів СНГ „Фінанси і кредит” взяли участь у 11 конференціях:
Студенти „ОКР магістр” Борщ І.В. та Міщук А.І. взяли участь у І Міжнародній
науково-практичній Інтернет - конференції “Інтеграційні економіко-правові напрями
розвитку України та країн близького зарубіжжя”, яка проходила 31 січня 2012 р. і була
організована Львівською комерційною академією.
Студенти „ОКР магістр” Борщ І.В. (наук. кер.: доц. Власюк Н.І.), Харук В.А.
(наук. кер.: доц. Чуй І.Р.) та студентка 4 курсу Баран Х., взяли участь у Студентському
науково-практичному семінарі „Перспективи розвитку національної фінансовоекономічної системи в умовах становлення інформаційного суспільства”, який був
присвячений святкуванню Дня Інституту економіки і фінансів ЛКА та проходив 21
лютого 2012 р., і були нагороджені сертифікатами.

Фотосвітлини зі студентського науково-практичного семінару
до Дня Інституту економіки та фінансів:

Семінар розпочала заступник
директора ІЕФ з наук. роботи
к.е.н. доц. Гринкевич С.С., яка
привітала учасників

Представники
спеціальності “Фінанси і
кредит” студенти ОКРмагістр Борщ І.В. та
Харук В.А.

Доповідь студента
ОКР -магістр
Харука В.А.
наук. роботи к.е.н.
доц. Гринкевич
С.С., яка привітала
учасників

Доповідь студентки ОКР магістр Борщ І.В.

Студентці ОКР -магістр
Борщ І.В. вручають
сертифікат за активну
участь у семінарі.

Всі учасники Студентського
науково-практичного
семінару з науковими
керівниками

Студенти 3 курсу Павлишин О.З., Миколишин І.Ю. (наук. кер.: доц. Мединська
Т.В.) та студентка магістратури Борщ І.В. (наук. кер.: доц. Власюк Н.І.) взяли участь у
ІІІ Міжнародній науково-теоретичної конференції молодих вчених, аспірантів та
студентів “Творчий пошук молоді – курс на ефективність”, яка проходила у
Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті 16 березня
2012р.

Студенти 4 курсу Тимура М., Куник М. (наук. кер.: ас. Андрейків Т.Я.), Баран Х.,
Білокурий Д. (наук. кер.: ас. Лукасевич М.Р.) взяли участь у ХІІ Міжнародній науковій
конференції аспірантів та студентів „Теоретичні та прикладні аспекти аналізу
фінансових систем”, яка проходила у Львівському інституті банківської справи 28-29
березня 2012 р.

Студенти 4 курсу Федчук І., Тимура М. (наук. кер.: доц. Мединська Т.В.) взяли
участь у міжвузівському науковому семінарі „Індикатори оцінки соціальноекономічного розвитку регіону”, який проходив у ЛНУ ім. І.Франка 11 квітня 2012 р.

Фото з Міжвузівського студентського наукового семінару у
ЛНУ ім. І.Франка:
Студенти ЛКА та
викладацький склад семінару
ЛНУ ім. І.Франка, які
оцінювали доповіді учасників

Вручення грамот учасникам
Міжвузівського наукового
семінару

Всі учасники
Міжвузівського наукового
семінару

Студентка ОКР „магістр” Шеремета С.І. (наук. кер.: проф. Біла О.Г.) взяла участь
у Студентській науковій конференції „Інституційні передумови успішного розвитку
кооперативних організацій європейських країн”, яка проходила 4 квітня 2012 р. у
Львівській комерційній академії.
Студенти 4 курсу Прус В. і ОКР „магістр” Суховерська Н. (наук. кер.: доц.
Мединська Т.В.), Павлишин О.З. (наук. кер.: доц. Чуй І.Р.) взяли заочну участь у ІІ
Всеукраїнській науково-практичній конференції „Фінансова система України: стан,
проблеми, перспективи”, яка проходила у Херсонському державному аграрному
університеті 18-19 квітня 2012 р.
Студенти 3 курсу Миколишин І., Гусєва В., Захарова Л. (наук. кер.: доц.
Мединська Т.В.) взяли заочну участь у ХI Всеукраїнській науково-практичній
конференції студентів та аспірантів „Фінансово-кредитна система України в умовах
інтеграційних і глобалізаційних процесів”, яка проходила у Черкаському інституті
банківської справи УБС НБУ 19-20 квітня 2012 р.
Студенти 4 курсу Корзун Р., Заяць М., Філь Ю, Федчук І. (наук. кер.: доц.
Мединська Т.В.), Тимура М, Крамченко О. (наук. кер.: доц. Крамченко Р.А.) взяли
участь у Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених
„Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань”, яка проходила у
Львівському інституті МАУП 16-17 травня 2012 р.

Фотографії з Міжнародної науково-практичної конференції
студентів та молодих вчених у МАУП:

Комісія викладачів з
Міжнародної науковопрактичної конференції
студентів

Студенти ЛКА, учасники
конференції

Всі учасники
Міжнародної
науково-практичної
конференції
студентів та
молодих вчених

Студентка ОКР „магістр” Шевадзуцька О. (наук. кер.: доц. Мединська Т.В.) взяла
участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції „Теорія та
практика розвитку банківської справи”, яка проходила у Львівському інституті
банківської справи УБС НБУ 8-9 листопада 2012 р.

4. Основні заходи
21 листопада 2012 р. членами СНГ „Фінанси і кредит”,
було проведено ІІІ Міжвузівський студентський науковопрактичний семінар на тему „Соціально-економічні наслідки
та стратегія реформування фінансової системи України”.
Метою семінару було обговорення проблем та перспектив розвитку фінансової
системи України та розробка рекомендацій щодо реалізації стратегії її реформування з
урахуванням глобалізаційних, національних та регіональних особливостей розвитку.
Семінар розпочала організатор – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту
Мединська Т.В., привітавши і представивши учасників семінару та гостей.
Вітальне слово виголосила директор Інституту економіки та фінансів ЛКА –
к.е.н., доц. Герасименко Т.О., яка привітала учасників семінару, наголосила на ролі
науки у зміцненні національної економіки, подоланні наслідків світової економічної
кризи та реформуванні фінансової системи України
До привітань долучилася завідувач кафедри фінансів і кредиту ЛКА – д.е.н., проф.
Футало Т.В., яка побажала усім учасникам активних дискусій, креативного мислення,
фахового обговорення доповідей та успіхів на подальшій науковій ниві Не залишилися
осторонь семінару викладачі Інституту економіки та фінансів ЛКА та інших
навчальних закладів:
доцент кафедри фінансів і кредиту, заступник директора Інституту економіки та
фінансів ЛКА з навчальної роботи – Юсипович О.І.;
к.е.н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної
фінансової академії – Сич. О.А.;
к.е.н., доцент кафедри державних фінансів Львівської державної фінансової
академії – Західна О.Р.;
к.е.н., доцент кафедри прикладної статистики Львівського національного
університету ім. І. Франка – Миронюк А.К.;
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Львівського державного університету
внутрішніх справ – Жабинець О.Й.;
к.е.н., доцент кафедри фінансів і бухгалтерського обліку Львівської філії ПВНЗ
„Європейський університет” – Созанський Л.Й.;
к.е.н., старший викладач кафедри обліку і фінансів Львівського інституту
економіки і туризму – Атаманчук З.А.;
викладач кафедри фінансових дисциплін Львівського кооперативного коледжу
економіки і права – Масляк І.Я.
Учасники семінару працювали у 6-ти секціях за такими тематичними напрямами:

1. Грошово-кредитна політика України та її особливості.
2. Страховий ринок в Україні: проблеми реформування і розвитку.
3. Стан і перспективи розвитку податкової системи України в умовах реформування
податкового законодавства.
4. Бюджетна політика України на сучасному етапі.
5. Дослідження проблем фінансового стану підприємства.
6. Ринок фінансових послуг України: сучасний стан та перспективи розвитку.
Учасниками семінару були 67 студентів та 32 наукових керівники зокрема,
таких вузів:
1. Львівська державна фінансова академія;
2. Львівська комерційна академія;
3. Львівська філія ПВНЗ „Європейський університет”;
4. Львівський державний університет внутрішніх справ;
5. Львівський інститут банківської справи УБС НБУ;
6. Львівський інститут економіки і туризму;
7. Львівський кооперативний коледж економіки і права;
8. Львівський національний університет ім. І. Франка;
9. Прикарпатський інститут МАУП ім. М.Грушевського;
10.Рівненська філія ПВНЗ „Європейський університет”.
Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні проблемних питань
функціонування фінансової системи України, пропонували власні підходи щодо
реалізації стратегії її реформування з урахуванням наслідків світової економічної
кризи та особливостей сучасного соціально-економічного стану України
За участь у роботі семінару усіх доповідачів було нагороджено сертифікатами
учасників ІІІ міжвузівського студентського науково-практичного семінару
„Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи
України” і в подарунок були вручені збірники матеріалів семінару та компакт-диски.
Детальніше можна ознайомитися з матеріалами семінару на сайті Інституту
економіки та фінансів Львівської комерційної академії за адресою:
http://ief.lac.lviv.ua/naukovi_zahodu.htm.

Фотосвітлини з ІІІ Міжвузівського студентського науковопрактичного семінару, який відбувся 21 листопада 2012 р. в ЛКА

Студенти ЛКА здійснюють
реєстрацію учасників
семінару

Директор Інституту економіки та
фінансів ЛКА к.е.н., доц. Герасименко Т.О.
вітає учасників семінару

Науковий керівник
к.е.н., доц. Миронюк А.К. зі
своєю студенткою Петлюк Н.
із ЛНУ ім. І.Франка

Учасники семінару під час
під час обговорення

Організатори семінару :
к.е.н., доц. Мединська Т.В.,
Павлишин О., Миколишин І.

Завідувач кафедри фінансів і
кредиту – д.е.н., проф. Футало Т.В.
вручає сертифікат Білокурому Д.

Учасники семінару після
підведення підсумків

5. Студентські публікації
У 2012 р. студентами СНГ „Фінанси і кредит” було опубліковано: 54 наукові
праці (в тому числі: 7 статей і 47 тез), зокрема:
1. Борщ І.В. Фінансування соціально-економічного розвитку регіонів місцевими
бюджетами України / І.В. Борщ // Матеріали І Міжнародної науково-практичної
Інтернет конференції “Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та
країн близького зарубіжжя” (31 січня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 202-204. (наук. кер.
доц. Власюк Н.І.).
2. Міщук А.І. Формування політики управління товарними запасами як складової
управління оборотним капіталом торговельного підприємства / А.І. Міщук //
Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції “Інтеграційні
економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя” (31 січня
2012 р.). – Львів, 2012. – С. 167-169.
3. Корзун Р.Ю. Податок на прибуток підприємств у контексті реформування
податкового законодавства України / Р.Ю. Корзун // Науковий вісник НЛТУ України:
збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.01. –
С. 308-313. (наук. кер. доц. Мединська Т.В.).
4. Балянда О.С. Особливості реформування спрощеної системи оподаткування в
Україні / О.С. Балянда // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних
праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.01. – С. 302-307. (наук. кер. доц.
Мединська Т.В.).
5. Борщ І.В. Сучасний стан фінансування регіонального розвитку місцевими
бюджетами / І.В. Борщ // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції
молодих учених, аспірантів, студентів “Творчий пошук молоді – курс на
ефективність” (16 березня 2012 р.). – Хмельницький, 2012. – С. 94-96. (наук. кер. доц.
Власюк Н.І.).
6. Миколишин І.Ю. Податкова знижка та її застосування фізичними особами /
І.Ю. Миколишин // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції
молодих учених, аспірантів, студентів “Творчий пошук молоді – курс на
ефективність” (16 березня 2012 р.). – Хмельницький, 2012. – С. 108-112. (наук. кер.
доц. Мединська Т.В.).
7. Павлишин О.З. Амортизація основних засобів у Податковому кодексі / О.З.
Павлишин // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих
учених, аспірантів, студентів “Творчий пошук молоді – курс на ефективність” (16
березня 2012 р.). – Хмельницький, 2012. – С. 123-126. (наук. кер. доц. Мединська Т.В.).
8. Філь Ю.П. Роль ПДВ у системі непрямого оподаткування України / Ю.П. Філь
// Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ
НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.02. – С. 212-216. (наук. кер. доц. Мединська Т.В.).
9. Слюсар Р.Ю. Особливості застосування акцизу в Україні та деяких країнах
світу / Р.Ю. Слюсар // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних

праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.02. – С. 207-212. (наук. кер. доц.
Мединська Т.В.).
10. Заяць М.П. Реалізація податкової політики в умовах Євроінтеграції / М.П.
Заяць // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів :
РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.02. – С. 203-207. (наук. кер. доц. Мединська
Т.В.).
11. Куник М.І. Проблеми функціонування фінансового ринку України / М.І.
Куник // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: збірник тез ХІІ
міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів (28-29 березня
2012 р.). – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2012. – С. 20-22. (наук. кер. ас. Андрейків Т.Я.).
12. Тимура М.В. Тенденції розвитку фінансового посередництва в Україні / М.В.
Тимура // Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем: збірник тез ХІІ
міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів (28-29 березня
2012 р.). – Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2012. – С. 75-77. (наук. кер. ас. Андрейків Т.Я.).
13. Баран Х.В. Позитивні та негативні наслідки запровадження накопичувальної
системи пенсійного забезпечення / Х.В. Баран // Теоретичні та прикладні аспекти
аналізу фінансових систем: збірник тез ХІІ міжнародної науково-практичної
конференції аспірантів та студентів (28-29 березня 2012 р.). – Львів: ЛІБС УБС НБУ,
2012. – С. 111-113. (наук. кер. ас. Лукасевич М.Р.).
14. Білокурий Д.О. Технічний аналіз – універсальний метод математичного
прогнозування біржових цін / Д.О. Білокурий // Теоретичні та прикладні аспекти
аналізу фінансових систем: збірник тез ХІІ міжнародної науково-практичної
конференції аспірантів та студентів (28-29 березня 2012 р.). – Львів: ЛІБС УБС НБУ,
2012. – С. 410-412. (наук. кер. ас. Лукасевич М.Р.).
15. Павлишин О.З. Недоліки сучасної фінансової політики в Україні / О.З.
Павлишин // матеріли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансова
система України: стан, проблеми, перспективи» (18-19 квітня 2012 р.). – Херсон. –
Ред.-вид. Центр «Колос». – ХДАУ. – 2012. – С. 170-173 (наук. кер. доц. Чуй І.Р.).
16. Прус В.М. Особливості сплати єдиного податку в Україні / В.М. Прус //
матеріли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансова система
України: стан, проблеми, перспективи» (18-19 квітня 2012 р.). – Херсон. – Ред.-вид.
Центр «Колос». – ХДАУ. – 2012. – С. 197-200 (наук. кер. доц. Мединська Т.В.).
17. Суховерська Н.В. Механізм управління фінансовими ризиками на макрорівні
/ Н.В. Суховерська // матеріли ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи» (18-19 квітня 2012 р.). –
Херсон. – Ред.-вид. Центр «Колос». – ХДАУ. – 2012. – С. 242-245 (наук. кер. доц.
Мединська Т.В.).
18. Миколишин І.Ю. Аналіз стану банківської системи в Україні / І. Ю.
Миколишин // матеріли ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів
та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і
глобалізаційних процесів» (19-20 квітня 2012 р.) – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ – 2012. –
С. 102-103. (наук. кер.: доц. Мединська Т.В.).
19. Гусєва В.М. Проблема переважання іноземного капіталу в банківському
секторі України / В.М. Гусєва // матеріли ХI Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів та аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах
інтеграційних і глобалізаційних процесів» (19-20 квітня 2012 р.) – Черкаси: ЧІБС УБС
НБУ – 2012. – С. 34-35. (наук. кер. доц. Мединська Т.В.).

20. Захарова Л.В. Особливості захисту банківських вкладів в Україні / Л.В.
Захарова // матеріли ХI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та
аспірантів «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і
глобалізаційних процесів» (19-20 квітня 2012 р.) – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ – 2012. –
С. 48-50. (наук. кер. доц. Мединська Т.В.).
21. Трумко Я.І. Розподіл витрат підприємства та їх вплив на прибутковість / Я.І.
Трумко // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та
аспірантів "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України" (1820 квітня 2012 р.) – Сімферополь: КІБ. – 2012. – С. 130-134. (наук. кер. доц. Чуй І.Р.).
22. Шевадзуцька О.П. Економічна суть і призначення залучених коштів
підприємств готельного бізнесу / О.П. Шевадзуцька // Матеріали VІ Всеукраїнської
науково-практичної студентської конференції «Теорія та практика розвитку
банківської справи» (8-9 листопада 2012 р.) – Львів: ЛІБС УБС НБУ – 2012. – С. 169170. (наук. кер. доц. Мединська Т.В.).
23. Корзун Р.Ю. Поняття «податкове адміністрування» у контексті податкового
кодексу України / Р.Ю. Корзун // Збірник наукових праць Хмельницького
кооперативного торговельно-економічного інституту. – Хмельницький: ХКТЕІ. – № 4.
– 2012. – С. 220-227. (наук. кер. доц. Мединська Т.В.).
24. Філь Ю.П. Зарубіжний досвід сплати податку на нерухомість: досвід для
України / Ю.П. Філь // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного
торговельно-економічного інституту. – Хмельницький: ХКТЕІ. – № 4. – 2012. – С. 325330. (наук. кер. доц. Мединська Т.В.).
25. Вознякевич Г.І. Особливості бюджетування в Україні / Г.І. Вознякевич //
матеріали ІІІ Міжвузівського студентського науково-практичного семінару
«Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи
України» (21 листопада 2012 р.) – Львів: ЛКА, 2012. – С. 8-9. (наук. кер. ст. викл.
Андрейків Т.Я.).
26. Дідух У.В. Позитивні та негативні сторони сучасного розвитку
міжбюджетних трансфертів в Україні / У.В. Дідух // матеріали ІІІ Міжвузівського
студентського науково-практичного семінару «Соціально-економічні наслідки та
стратегія реформування фінансової системи України» (21 листопада 2012 р.) – Львів:
ЛКА, 2012. – С. 10-11. (наук. кер. ст. викл. Андрейків Т.Я.).
27. Прус В.М. Механізм застосування міжбюджетних трансфертів в Україні /
В.М. Прус // матеріали ІІІ Міжвузівського студентського науково-практичного
семінару «Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової
системи України» (21 листопада 2012 р.) – Львів: ЛКА, 2012. – С. 14-16. (наук. кер.
доц. Власюк Н.І.).
28. Шпортко І.П. Стан та напрями регулювання державного боргу України в
сучасних умовах / І.П. Шпортко // матеріали ІІІ Міжвузівського студентського
науково-практичного семінару «Соціально-економічні наслідки та стратегія
реформування фінансової системи України» (21 листопада 2012 р.) – Львів: ЛКА,
2012. – С. 18-19. (наук. кер. доц. Сороківська М.В.).
29. Гусєва В.М. Використання банківських карток у повсякденному житті
українців / В.М. Гусєва // матеріали ІІІ Міжвузівського студентського науковопрактичного семінару «Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування
фінансової системи України» (21 листопада 2012 р.) – Львів: ЛКА, 2012. – С. 21-23.
(наук. кер. ст. викл. Коновал С.Е.).

30. Лямзін О.І. Експансія іноземного капіталу в Україну через банківську
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1. Найголовніші досягнення
22-23 листопада 2012 року згідно з Положенням Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України „Про проведення Всеукраїнського конкурсу дипломних
робіт студентів вищих навчальних закладів освіти” у Донецькому національному
університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського відбувся
Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності „Економіка підприємства”.
В конкурсі взяли участь дипломні роботи студентів 62 вищих навчальних закладів
України, які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальності „Економіка
підприємства”.
На конкурсі було представлено 133 дипломні роботи за освітньо-кваліфікаційним
рівнем „магістр” і 86 дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем
„спеціаліст”. Студенти Львівської комерційної академії представили 3 магістерські
дипломні роботи і 2 дипломні роботи „спеціаліста”. Журі конкурсу складалося з
представників 14 вищих навчальних закладів України.
За результатами конкурсного оцінювання дипломні роботи студентів Львівської
комерційної академії отримали наступні відзнаки:

– Муравинець О.М. нагороджена дипломом І ступеня (ОКР „магістр”); тема
дипломної роботи „Програма розвитку діяльності кооперативного підприємства
ресторанного господарства в конкурентному середовищі” (науковий керівник проф.
Міценко Н.Г.) ;

- Москва П.О. нагороджений дипломом І ступеня (ОКР „спеціаліст”); тема
дипломної роботи „Продуктивність та ефективність праці на підприємстві” (науковий
керівник ас. Лазоренко І.О., науковий консультант доц. Іляш О.І.);

- Романюк О.М. нагороджена дипломом IIІ ступеня (ОКР „магістр”); тема
дипломної роботи „Потенціал підприємства та обґрунтування стратегії його
формування” (науковий керівник доц. Гринкевич С.С.);

- Горлай Я.Б. нагороджена грамотою „За найкраще обґрунтування наукової
новизни
у
дослідженні”
(ОКР
„магістр”);
тема
дипломної
роботи
„Конкурентоспроможність продукції підприємства: оцінка та обґрунтування напрямів
підвищення її рівня” (науковий керівник проф. Блонська В.І.);

– Чернецький А.М. нагороджений грамотою „За найвищу багатоаспектність і
міждисциплінарність дослідження проблеми” (ОКР „спеціаліст”); тема дипломної
роботи „Формування і підвищення ефективності використання капіталу підприємства”
(науковий керівник ас. Хомицький А.І., науковий консультант доц. Городня Т.А.).

Студенти спеціальності приймали активну участь у наукових конкурсах, які
проходили на місцевому, обласному та всеукраїнському рівнях та отримали наступні
відзнаки:
- Капериз М. В. (433 гр.) нагороджена дипломом ІІІ ступеня як переможець
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та
гуманітарних наук у 2011 – 2012 н.р. з групи спеціальностей „Маркетинг, управління
персоналом і економіка праці”, який проводився у ВНЗ Укоопспілки „Полтавський
університет економіки і торгівлі” (наук. кер. доц. Іляш О.І.);

- Бугайчук Н.В. (332 гр.) посіла ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт за напрямом „Економіка підприємства та управління виробництвом” у
Одеському національному економічному університеті (наук. кер. проф. Блонська В.І.);

- Проців І.В. (432 гр.) зайняв ІІ місце у Львівському регіональному відбірковому
етапі ІУ Всеукраїнського молодіжного конкурсу „Новітній інтелект України” у ЛКА.

Студенти 432 групи Дорош Василь, Роміх Олексій, Корнілов Святослав і студ
631 групи Секретарьова Анастасія ОКР ”магістр” взяли участь у конкурсі „Соціальний
плакат”, який був організований СНТ ЛКА і факультетом МЕВ за тематикою
„Глобалізація” (19 грудня 2012 р.).

Процес захисту
соціального
плакату

2. Участь у Всеукраїнських
студентських олімпіадах
Студенти СНГ кафедри економіки підприємства постійно беруть активну
участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах.
У лютому 2012 року 24 студенти напр. “Економіка підприємства” взяли участь у І
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спец. “Економіка підприємства” в ЛКА.
Переможцями визначено наступних учасників:
1 місце – Муравинець О. М. (631 гр.);
2 місце – Проців І.Р. (432 гр);
3 місце - Костак Х. І. (631 гр), Поперечна Л. І. (632 гр), Таборовець О. Ю. (631
гр.).
Також, І. Проців взяв участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади,
який проходив 12 квітня 2012 р. у Полтавському національному технічному
університеті

3. Участь у наукових
конференціях
Студенти спец. „Економіка підприємства” денної та заочної
форм навчання взяли участь в науково-практичних студентських конференціях:
– VIII srebne nsdobe obsannui materialy mezinarodni vedecko-praktica conference
“Dny vedy” (м. Прага, березень 2012р.);
– ІV Міжвузівській науковій конференції „Стратегії розвитку вітчизняних
підприємств у глобальному середовищі” (м. Львів, квітень 2012р.);
– І міжнародній науково-практичній Інтернет - конференції „Інтеграційні
економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя” (м. Львів,
січень 2012р.);
– VII науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
„Бухгалтерський облік, аналіз і контроль: стан, проблеми і перспективи розвитку
(м.Львів, квітень 2012р.);
– VIIІ Науково-практичній конференції студентів вищих навчальних закладів
Укоопспілки „Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності
підприємства” (м. Вінниця, квітень 2012р.)
– VII Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми
економіки, менеджменту, маркетингу” (Львів, лютий 2012р.),
– Х Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених „Аналіз та прогнозування трансформаційних процесів в економіці
сучасного світу: проблеми та перспективи” (м. Київ, березень 2012р.);
– науковій конференції „Пріоритети підвищення ефективності кооперативних
підприємств в умовах посттрансформаційного розвитку економіки” (м. Львів, квітень
2012р.);
– студентській науковій конференції „Інституційні передумови успішного
розвитку кооперативних організацій Європейських країн” (Львів, квітень 2012р.).
Загалом, в наукових конференціях прийняли участь 37 студентів напряму
підготовки Економіка підприємства, в тому числі 21 студент – учасник СНГ кафедри
економіки підприємства.

4. Основні заходи
Впродовж 2012 н.р. в науково-дослідній роботі при кафедрі брали участь 135
студентів, відбулося 10 засідань наукового гуртка:
15 березня 2012 р. – 19 студентів взяли участь у роботі круглого столу
„Економічна безпека підприємства як структуроутворюючий елемент теорії детінізації
економіки”.

Основні
доповідачі та
організатори
круглого столу

27 березня 2012 р. - 16 студентів взяли участь у науково-практичному семінарі
„Стратегічні альтернативи формування конкурентних переваг на підприємстві”.

Із вступним
словом
виступив к.е.н.
Лупак Р.Л.

3 квітня 2012 р. - 18 студентів взяли участь у науково-теоретичній конференції
„Пріоритети підвищення ефективності кооперативних підприємств в умовах
посттрансформаційного розвитку економіки”, що відбувалась в рамках проведення
Львівською комерційною академією Міжнародного дня Кооперації.

Підведені
підсумки
науковотеоретичної
конференції

20 квітня 2012 р. - науково-теоретична конференція „Формування ефективних
стратегій розвитку вітчизняних підприємств: макро- та мікроекономічний аспект”
(участь прийняли 21 студент).
13 вересня 2012 р. – відбулось організаційне засідання, на якому було обрано
старосту СНГ, обрані напрямки роботи та залучено нових студентів 3 – 4 курсів до
роботи СНГ.

27 вересня 2012 р. – 15 студентів взяли участь у круглому столі на тему :
„Резерви та шляхи підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств на
внутрішньому ринку”.

Доповідає
студ 432гр
Корнілов С.

17 жовтня 2012 р. – проведено науковий диспут на тему „Сучасні аспекти
функціонування підприємств сфери послуг: проблеми та перспективи розвитку”,
участь взяли 14 студентів.
24 жовтня 2012 р. - в межах святкування Дня спеціальності, було проведено
розширене засідання студентського наукового гуртка напряму підготовки „Економіка
підприємства” на тему „Роль планово–економічної роботи в забезпеченні сталого
розвитку вітчизняних підприємств”, в якому взяло участь 32 студенти.

Учасники та
гості
наукового
святкування

Виступає
завідувач кафедри
економіки
підприємства
к.е.н., проф.
Міценко Н.Г. із
нагородженням
найкращих
доповідачів

21 листопада 2012 р. – 21 студент взяв участь у науковому семінарі на тему:
„Проблемні питання формування та ефективного використання інвестиційних
ресурсів на рівні підприємства та національної економіки”.

Учасники
наукового
семінару,
нагороджені
сертифікатами
про участь

05 грудня 2012 року – 16 студентів взяли участь у науково-практичному семінарі
на тему „Стратегічний потенціал підприємства: формування, оцінка, антикризове
управління”.

Учасники
науковопрактичного
семінару
нагороджені
сертифікатами
про участь

5. Студентські публікації
У 2012 р. студентами СНГ кафедри „Економіки підприємства” було
опубліковано: 59 наукові праці (в тому числі: 37 статей і 22 тези доповідей),
зокрема:
1. Бабінська В. І. Розвиток роздрібного товарообороту споживчої кооперації
України як результат адаптації торговельної мережі до умов конкурентного
середовища / Бабінська В. В., Міценко Н.Г. // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць.Львів: НЛТУУ, 2011, вип.21.15.- С.230-236.
2. Баран М. Удосконалення інформаційного забезпечення податкового
планування / Дуляба Н.І., Баран М. // Аналіз та прогнозування трансформаційних
процесів в економіці сучасного світу : матеріали Х Міжнародної науково-практичної
конференції з економіки. - Київ, 2012. - С.98-104
3. Биченкова М.Е. Роль мотивації праці в системі соціальної безпеки
працівників / Іляш О.І., Биченкова М.Е. // Науковий вісник: Збірник науковотехнічних праць. – Вип. 22.2. - Львів: НЛТУУ, 2012. - С. 373-376.
4. Білущак Н.В. Механізм проведення економічного діагностування діяльності
підприємства / Білущак Н.В.,
Городня Т.А. //Збірник науково-технічних праць.
Науковий вісник НЛТУ України. Випуск 22.12. Львів, НЛТУ, 2012р. С. 337-342.
5. Білущак Н.В. Економічна діагностика діяльності підприємства / Білущак
Н.В., Городня Т.А. /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції «Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств».
6. Бойко І.Я. Необхідність та порядок розробки стратегії управління розвитком
матеріально-технічної бази торговельного підприємства / Заярна Н.М., Бойко І.Я. //
Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького
зарубіжжя : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції. –
Секція Економіка - Львів, 2012. – с. 117-119.
7. Борсук Х. Планування потреби підприємства у фінансових ресурсах / Дуляба
Н.І., Борсук Х. // Науковий вісник НЛТУУ України, 2012. - Вип.22.2. - С.165 - 170.
8. Горлай З. Калькулювання собівартості продукції на підприємстві з
виготовлення пластмасових виробів та його удосконалення / Маринич І.А., Горлай З.
//Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Вип. 22.1 – Львів: НЛТУУ, 2012.- С. 298302.
9. Горлай Л.Б. Проблеми визначення конкурентоспроможності продукції в
сучасних умовах господарювання / Горлай Л.Б. Блонська В.І. // Науковий вісник
НЛТУ України Зб. наук.-техн. праць. – Вип. 22.1. - Львів: НЛТУУ, 2012. – С. 181-185.
10. Драгініч Д.С. Вдосконалення оцінки ефективності використання трудового
потенціалу підприємства як передумова оптимального управління ним / Ільчук О.О.,
Драгініч Д.С. // Вісник національного лісотехнічного універистету України - Львів:
НЛУУ, 2012. – Вип.22.01. - С.170-174.

11. Заревич Ю.С. Управління капіталом підприємства / Заревич Ю.С., Городня
Т.А. / Матеріали І міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Інтегральні
економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя», ЛКА, м.
Львів, 2012р.
12. Заставна С.І. Економічні параметри оцінювання трудового потенціалу сфери
послуг в умовах посткризового періоду вітчизняних підприємств / Ільчук О.О.,
Заставна С.І. // ІІІ міжвузівський студентський науково-практичний семінар
“Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи
України”
13. Кіш А.О. Поняття економічної діагностики та необхідність її застосування в
управлінні діяльності підприємства / Заярна Н.М., Кіш А.О. // Матеріали УІІІ
Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток економічної інфраструктури
України: теоретико-методичний і науково-практичний аспекти" (м. Київ 3-4 лютого
2012 р.) - Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2012. – с. 20-21.
14. Коляса Ю.О. Роль бюджетування в управлінні підприємством / Куцик В. І.,
Коляса Ю.О. // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Тернопіль, 2012 - №8. - С.137-140.
15. Кондур Л. Б. Модель управління діяльністю вітчизняних підприємств у
сучасних умовах і досвід провідних країн / Куцик В. І., Кондур Л. Б. // Науковий
вісник НЛТУ України. - 2011. - Вип. 21.18. - С. 302 – 305.
16. Корнілов С.О. Значення прибутку підприємства в сучасних умовах
господарювання / Дуляба Н.І., Корнілов С.О. // Науковий вісник НЛТУУ, 2012. Вип.22.12. - С.238-241.
17. Корнілов С.О. Управління прибутком на основі системного підходу / Дуляба
Н.І., Корнілов С.О. // Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів,
підприємств : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Донецьк, 2012. -Т.5. - С.194-198.
18. Косміна Ю.В. Деякі підходи до управління потенціалом підприємства /
Косміна Ю.В., Маринич І.А. // Матеріали ІУ міжвузівської наукової конференції
"Стратегії розвитку вітчизняних підприємств у глобальному середовищі". - Львів. С.51-54.
19. Косміна Ю.В. Фактори впливу на управління економічним потенціалом
підприємства / Косміна Ю. В., Маринич І. А. // Матеріали І Міжнародної науковопрактичної конференції: "Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України
та країн близького зарубіжжя". - Львів, 2011. - 153-155.
20. Костак Х.І. Оптимізація фінансового потенціалу торговельних підприємств в
умовах модернізації національної економіки / Ільчук О.О., Костак Х.І. // Вісник
національного лісотехнічного універистету України
- Львів: НЛУУ, 2012. –
Вип.22.06. - С 165-169.
21. Кульматицька Г.В. Особливості регулювання товарними запасами
торговельного підприємства на основі маркетингу / Заярна Н.М., Кульматицька Г.В. //
Економіка і управління: погляд молоді : зб. матеріалів ІУ Всеук. науково-практичної
конференції, 1-2 березня 2012 р. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – Т.2 - с. 57-59.
22. Купин А.М. Особливості управління ресурсним потенціалом торговельного
підприємства в посткризовий період розвитку економіки / Заярна Н.М., Купин А.М. //
Стратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності:

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 12-15.02.2012р., м. Донецьк. Донецьк: ДонНУЕТ, 2012 – с. 61-63.
23. Литвинчук А.А. Теоретико-методичні та прикладні аспекти забезпечення
життєздатності підприємства / Васильців Т.Г., Литвинчук А.А. //Науковий вісник:
Збірник науково-технічних праць. – Львів, вип. 22.8. 2012. – С.141 – 145.
24. Мамчин Р.О. Теоретичні засади бізнес-планування в торговельному
підприємстві / Міценко Н. Г., Мамчин Р.О. // Вісник Менеджмент та підприємництво
в Україні:етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. праць. -№720. - Львів: НУ
"Львівська політехніка", 2011. - С. 203-210.
25. Манчур І.Б. Основні аспекти управління стратегічним потенціалом
підприємства в сучасних умовах / Дуда С.Т., Манчур І.Б. // Науковий вісник НЛТУ
України: Збірник науково-технічних праць.-Львів: РВВ НЛТУ України.-2012.Вип.22.1.-С.226-229.
26. Манчур І.Б. Особливості формування та оцінки стратегічного потенціалу
підприємствах у сучасних умовах функціонування / Дуда С.Т., Манчур І.Б. // //
Соціальний капітал: сучасні аспекти дослідження та розвитку.-Матеріали міжнародної
наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.-Львів,2011.-С.77-80.
27. Марчишак М. Прибуток підприємства: особливості його формування та
використання у ринкових умовах / Васильців Т.Г., Марчишак М. // Науковий вісник:
Збірник науково-технічних праць. – Львів, вип. 22.02. 2012. – С.152 – 156.
28. Михайлик І.В. Теоретичні аспекти аналізу банкрутства пдприємства та
шляхи його подолання / Дуда С.Т., Михайлик І.В. // // Науковий вісник НЛТУ
України: Збірник науково-технічних праць.-Львів: РВВ НЛТУ України.-2012.Вип.22.15.-С.136-140.
29. Мудрий М.Р. Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу
підприємства / Міценко Н.Г., Мудрий М.Р. // Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць.Львів: РВВ НЛТУУ, 2012. -Вип.22.7.- С.213-219
30. Муравинець О.М. Концептуальні засади розробки програми розвитку
ресторанного господарства споживчої кооперації / Міценко Н.Г., Муравинець О.М.
//Вісник ЛКА: зб. наук. праць. - Торгівля, комерція, підприємництво. - Вип.13. - Львів:
ЛКА, 2012. - с.118-122
31. Муравинець О.М. Концептуальні засади розробки програми розвитку
ресторанного господарства споживчої кооперації / Міценко Н.Г., Муравинець О.М. //
Вісник ЛКА: зб. наук. праць. - Торгівля, комерція, підприємництво. - Вип.13. - Львів:
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Науковий керівник СНГ – к.е.н.,
ас. кафедри банківської справи
Польова Ірина.
Голова СНТ – Баран Христина,
студентка ОКР ”магістр”
спеціальності “Банківська справа”.

1. Найголовніші досягнення
28 березня 2012 року докторантом факультету права, адміністрації і економіки
Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща), старшим викладачем кафедри
економіки і менеджменту Карагандинського університету „Болашак” (м. Караганда,
Казахстан) п. Ольгою Бедняковою було проведено лекцію на тему „Розвиток системи
моніторингу діяльності” для студентів Інституту економіки та фінансів, а також
факультету „Міжнародні економічні відносини”.
Студенти отримали розширену інформацію про поняття моніторингу діяльності
на підприємствах та на загальнодержавному рівні, розширену класифікацію системи
моніторингу та особливості його застосування в процесі публічно-приватного
партнерства на прикладах Польщі та Казахстану.
Окрім того, відбулась тристороння зустріч п. О. Беднякової з начальником відділу
міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку ЛКА, а також деканом Вищої школи
технічної в Катовіцах п. О. Остендою з питань активізації тристороннього
співробітництва та обміну студентською науковою молоддю, реалізацією спільних
заходів, публікаціями наукових праць студентів тощо.

Тристороння зустріч у відділ міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку
30 жовтня 2012 р. студентське наукове товариство кафедри банківської справи
ЛКА спільно з Інститутом громадського лідерства (ІГЛ) провели інформаційну
зустріч для студентів академії „Лідер майбутнього – це я?!”
Інститут Громадського Лідерства – унікальний навчальний заклад
некомерційного типу на теренах України, в якому протягом року навчаються лідери
громадських організацій, молодіжних осередків політичних партій, рухів та активна
молодь. За час діяльності випускниками ІГЛ стало понад 400 осіб.
Протягом зустрічі учасники мали нагоду отримати інформацію щодо:
- презентації мети, місії та основних цілей ІГЛ;
- розповіді керівництва ІГЛ про напрями діяльності;
- можливості навчання та співпраці з ІГЛ;
Окрім того, презент ерами була проведена вікторина, завдяки якій студенти
отримали можливість стати власником видання ІГЛ „Посібник лідера”.

Презентацію проводить Андрій Бень – керівник ІГЛ

Призи для учасників вікторини від презентерів

Відповідь на запитання вікторини від Ігора Губіліта – керівника проектів ІГЛ

Спільне фото учасників з призами від керівництва Інституту громадського
лідерства

2. КОНФЕРЕНЦІЇ,
СЕМІНАРИ

І. Студентка Баран Х.
взяла
участь
у
Студентському науковопрактичному
семінарі
„Перспективи
розвитку
національної фінансовоекономічної системи в
умовах
становлення
інформаційного
суспільства”, який був
присвячений святкуванню
Дня Інституту економіки і
фінансів ЛКА та проходив
21 лютого 2012 р. і була
нагороджена
сертифікатом.

ІІ. Студенти 4 курсу Тимура М., Куник М. та ОКР „магістр” Баран Х., Білокурий
Д. взяли участь у ХІІ Міжнародній науковій конференції аспірантів та студентів
„Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем”, яка проходила у
Львівському інституті банківської справи 28-29 березня 2012 р.

ІІІ. 16 – 17 листопада 2012 року кафедрою банківської справи було проведено
міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених
на тему „Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та
перспективи розвитку”.
Урочисте відкриття конференції розпочалось привітанням директора інституту
економіки та фінансів Львівської комерційної академії к.е.н, доц. Герасименко Т.О.,
яка наголосила на важливості даного заходу, засвідчила актуальність проблематики та
доцільність обміну думками, знаннями, ідеями поміж учасниками конференції з
різних куточків України для розвитку банківської системи та формування сучасної
наукової банківської школи.
Вітальне слово заступника завідувача кафедри банківської справи, к.е.н., доц.
Самури Ю.О. стосувалось необхідності перетворення таких істотних для
саморозвитку студентів заходів як наукова конференція у традиційну платформу
обміну ідеями, думками та науковими здобутками, містило цікаві підходи до
важливості розширення кругозору та пошуку перспективних шляхів розв’язання
нагальних проблем банківництва у співпраці між молодими спеціалістами та
науковцями.
Зацікавила своїм виступом та перспективами роботи у „АТ ПРОКРЕДИТ БАНК”
керівник відділення № 4 даного банку у м. Львові Рибіцька М.І. Вона наголосила на
важливості поєднання теорії та практики для отримання максимально раціональних
знань студентів у сфері банківської діяльності, ефективності проведення наукових
заходів у формі відкритої дискусії й обміну думками за участю фахівців-практиків,
окрім того, запросила студентів до активної співпраці з банком „АТ ПРОКРЕДИТ
БАНК”, насамперед, шляхом проходження науково-виробничої та переддипломної
практик.
Основна проблематика міжнародної студентської конференції стосувалась
сучасного стану та перспектив розвитку банківської системи, обговоренню проблем
фінансового забезпечення розвитку реального сектору економіки, актуальних проблем
участі фінансових посередників у інвестиційно-інноваційних процесах, впливу
глобалізаційних та євроінтеграційних процесів на розвиток банківського й
фінансового сектору економіки.
Виступи студентів розпочала під час пленарного засідання голова студентського
наукового товариства кафедри банківської справи Баран Х. доповідь якої була
присвячена теоретичним підходам до сутності та типів кредитного портфеля банків.
Автором було представлено основні визначення сутності кредитного портфеля,
проаналізовано підходи до типологізації кредитного портфеля банку та запропоновано
оптимальний кредитний портфель і його структуру.
Марченко Т., студентка Державного вищого навчального закладу „Українська
академія банківської справи Національного банку України” з м. Суми, у своєму
виступі основну увагу приділила факторам кредитного, процентного та валютного
ризиків під час визначення величини ризику ліквідності банку, систематизувавши
основні групи ризиків, з якими зіштовхується банківська установа в процесі діяльності
та запропонувала шляхи їх оптимізації.
Студентка Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Стельмах О.
представила результати порівняльного аналізу боргової кризи країн зони євро та
оцінку їх впливу на економіку України, наголосивши на основних причинах боргової
кризи та зовнішніх чинниках, які впливають на національне господарство Україну.

Активність студентів засвідчує наповненість зали та зацікавленість на
обличчях
Пленарне засідання було закінчене доповіддю Давид У. з ЛКА, яка висвітлила
основні теоретичні підходи щодо сутності системи оцінки ризиків на рівні
банківського нагляду, виділивши основні групи ризиків, інструменти запобігання та
управління ними на рівні банківського нагляду.
Після перерви на каву-брейк розпочалась секційна робота, під час якої були
представлені доповіді студентів Львівської комерційної академії, Львівського
національного університету ім. І. Франка, навчально-наукового інституту права,
психології та економіки Львівського державного університету внутрішніх справ,
представників вищих навчальних закладів із Києва, Сум, Одеси, Хмельницького,
Луганська, Вроцлава (Польща).
Зацікавлення аудиторії викликав виступ Нетребка М., студента ДВНЗ
„Українська академія банківської справи Національного банку України”, який
стосувався використання методу нечітких множин для аналізу ліквідності банку.
Автор запропонував підходи до застосування методики нечітких множин, що
полягають у використанні економічних моделей та коефіцієнтів, згрупованих та
потрібних на послідовних етапах, призначених для здійснення аналізу ліквідності.
Маніта А., студентка Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету ім. Т. Шевченка, представила доповідь, у якій було окреслено основні
тенденції розвитку ATS на фондових ринках, здійснено порівняльний аналіз
діяльності компаній, що функціонують на фондових ринках, визначено компанії, які
займають найбільшу частку на ринку та мають найбільший потенціал розвитку.

Робота конференції – слухаємо, записуємо, задаємо запитання
Жвава дискусія супроводжувала виступ Савченко М., яка у своїй презентації
розглядала медіацію як шлях досудового врегулювання конфліктів у в галузі
корпоративного управління, визначивши суть медіації, порядок її застосування та
перспективи впровадження в Україні.

Учасниці конференції роблять помітки з найцікавіших виступів

Загалом, презентовані роботи засвідчили високий рівень підготовки доповідачів,
усвідомлення ними комплексності сучасних проблем банківницва та раціональність
пропозицію і рекомендацій щодо удосконалення конкретних напрямів діяльності
фінансово-кредитних та банківських установ.
Заслухавши доповіді усіх учасників конференції, шляхом таємного голосування
усіма присутніми, було обрано найкращі доповіді та визначено на їх основі призові
місця. Авторам призових місць були вручені подарунки від банку АТ „ПРОКРЕДИТ
БАНК” та дипломи, а всім учасникам – сертифікати.

Вручення дипломів, грамот та нагород за призові місця

Гордість кафедри – Христина Баран – за результатами таємного голосування
учасників конференції отримала І місце за доповідь „Теоретичні підходи до
сутності та типів кредитного портфеля банку”

Дипломом за третє місце були нагороджені Присягін К. (студент Одеського
національного університету ім. І. Мечникова) та Маніта А. (студентка Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка).
Диплом за друге місце отримали Давид У. (студентка ЛКА) та Бакшеєва С. (студентка
ДВНЗ „Українська академія банківської справи Національного банку України”).
Переможцями, які отримали дипломи за перше місце стали Баран Х. (студентка
ЛКА) та Нетребко М. (студент ДВНЗ „Українська академія банківської справи
Національного банку України”).

Сертифікат учасника конференції

Збірник публікацій учасників:
Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. –
Львів, 2012. – 278 с.

Підсумовуючи роботу конференції, керівник секції к.е.н., доц. кафедри
банківської справи Рущишин Н.М. побажала студентам розширювати коло наукових
пошуків, активніше приймати участь у міжнародних заходах, збагачувати власні
знання шляхом дискусій. Завершуючи роботу конференції, модератор заходу к.е.н.
Польова І.М., закликала студентів до подальшої міжвузівської співпраці, подякувала
учасникам та присутнім викладачам за активну роботу, а членам СНТ кафедри
банківської справи - за допомогу у проведенні такого масштабного заходу.
Усі учасники конференції отримали сертифікати, що засвідчують їх участь у
міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
на тему «Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та
перспективи розвитку», як мотивацію для нових досліджень та фото на згадку. Після
закінчення конференції всім учасникам була презентована святкова програма «Ніч у
Львові» та екскурсія вечірнім містом.

Завершальне фото учасників конференції – з сертифікатами, грамотами,
призами, новими знаннями та в очікуванні незабутньої екскурсії вечірнім Львовом

3. Студентські
публікації

У 2012 р. студентами СНТ „Банківська справа” було опубліковано низку
наукових статей, зокрема, у Збірнику Національні фінансові системи в умовах
глобалізації: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17
листопада 2012 року. – Львів, 2012. – 278 с., зокрема:
1.Орієнтовний перелік наукових публікацій подано нижче: Альфавіцький Роман
Нові підходи до регулювання банківського сектору в Україні // Національні фінансові
системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих
вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів, 2012. – с. 47-50. (Науковий
керівник: Самура Ю. О., к.е.н. доц.).
2.Бабейчик Яна Суть та значення фінансової санації у запобігання
неплатоспроможності банків // Національні фінансові системи в умовах глобалізації:
тенденції та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012
року. – Львів, 2012. – с. 50-52. - (Науковий керівник: Копилюк О. І., к.е.н., проф.)
3.Багрій Ростислав Застава як форма забезпечення кредиту //Національні
фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів, 2012. – с. 52-54. (Науковий
керівник: Бучко І.Є., к.е.н., доц.).
4.Баран Христина Теоретичні підходи до сутності та типів кредитного портфеля
банку // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та
перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів,
2012. – с. 56-59. – (Науковий керівник: Рущишин Н. М., к.е.н., доц.).
5.Безсмертний Назар Процентна політика Центрального банку в період кризи –
світовий досвід і вітчизняна практика // Національні фінансові системи в умовах
глобалізації: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17
листопада 2012 року. – Львів, 2012. – с. 59-61. – (Науковий керівник: Чікіта І.Б., к.е.н.,
доц.)
6.Біль Тарас Особливості формування процентної політики банку в сучасних
умовах // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та
перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів,
2012. – с. 63-65. – (Науковий керівник: Музичка О. М., к.е.н., доц.).

7.Борщ Тетяна економічна сутність та особливості формування кредитної
політики банків // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та
перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів,
2012. – с. 67-69. – (Науковий керівник: Костак З. Р., к.е.н., ст. викл.).
8.Великочоловік Роксоляна Проблеми і напрями вдосконалення рейтингування
банків за системою CAMELS // Національні фінансові системи в умовах глобалізації:
тенденції та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012
року. – Львів, 2012. – с. 71-73. – (Науковий керівник: Кирпатенко В.М., к.е.н. доц.).
9.Віхоть Ольга Види банківських кредитних послуг для корпоративних клієнтів
// Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів, 2012. – с. 7577. (Науковий керівник: Бучко І.Є., к.е.н., в. о. доц.).
10.Галайко Христина економічна сутність ліквідності банку та її роль у
фінансовій системі держави // Національні фінансові системи в умовах глобалізації:
тенденції та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012
року. – Львів, 2012. – с. 77-78. (Науковий керівник: Костак З. Р., к.е.н., ст. викл.).
11.Головко Олена Депозитна політика банку: особливості та принципи
формування // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та
перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів,
2012. – с. 81-82. (Науковий керівник: Костак З. Р., к.е.н., ст. викл.).
12.Гиряк Уляна Підвищення ефективності банківського нагляду та контролю //
Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів, 2012. – с. 8284. – (Науковий керівник: Самура Ю. О., к.е.н., доц.).
13.Гошівська Наталя Фінансові ресурси банку: сутність, види та класифікація //
Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів, 2012. – с. 8689. – (Науковий керівник: Рущишин Н.М., к.е.н., доц.).
14.Гриб О. Основи формування та управління фінансовими ресурсами банку //
Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів, 2012. – с. 8990. – (Науковий керівник: Рущишин Н.М., к.е.н., доц.).
15.Григорів Софія Тенденції інвестиційного кредитування в Україні //
Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи
розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів, 2012. – с. 9092. – (Науковий керівник: Чікіта І.Б., к.е.н., доц.).

16.Гуль М. Цінні папери як інструмент банківського інвестування // Національні
фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів, 2012. – с. 92-94. –
(Науковий керівник: Андрушків І.П., к.е.н., доц.).
17.Давид Уляна Теоретичні підходи щодо сутності системи оцінки ризиків на
рівні банківського нагляду // Національні фінансові системи в умовах глобалізації:
тенденції та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012
року. – Львів, 2012. – с. 94-96. (Науковий керівник: Кирпатенко В.М., к.е.н., доц.).
18.Дейнека Тарас напрями підвищення фінансової стійкості банку в сучасних
умовах // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та
перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів,
2012. – с. 98-100. - (Науковий керівник: Музичка О. М., к.е.н., доц.).
19.Домбрович Наталія Основні поняття кредитоспроможності позичальників
банку // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та
перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених. Львів, 16-17 листопада 2012 року. – Львів,
2012. – с. 100-102. – (Науковий керівник: Бучко І.Є., к.е.н., в. о. доц.).
20.Дубик Катерина Проблеми оцінки фінансової безпеки комерційного банку //
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4. НАГОРОДИ
Студентка Павлишин О.З. (3 курс) нагороджена грамотою за високі успіхи у
навчанні, плідну науково-дослідну діяльність, активну участь у громадському житті та
з нагоди дня святкування Дня Інституту економіки та фінансів (березень 2012 р.).
Студент Миколишин І. (4 курс) з нагоди святкування 195-річчя Львівської
комерційної академії - премією директора Департаменту роздрібного бізнесу ПАТ
„Кредобанк» Юзвишин О.М. високі результати у навчанні та активну поза аудиторну
роботу.
Студентки Баран Х. (ОКР „магістр”), Павлишин О. (4 курс) з нагоди святкування
Дня спеціальностей „Фінанси і кредит” та „Банківська справа” отримала грамоту за
відмінне навчання, активну студентську наукову роботу (21 листопада 2012 р.).

