
 

 
 
 



 

 
 

 
Наукові керівники СНГ – к.е.н., доц. кафедри бухгалтерського обліку Чабанюк 

Оксана Михайлівна; к.е.н., доц. кафедри аудиту Душко Зінаїда Олександрівна.  
Голова СНГ – Краєвський Степан Богданович, студент ОКР “магістр” спец. 

“Облік і аудит“; 
Заступники голови СНГ – Годованюк Євген, студент 4 курсу (411 гр.); Библів 

Уляна, студентка 3-го курсу (311 гр.) напряму підготовки “Облік і аудит“. 

 

1. Найголовніші досягнення 
 

14-15 березня 2013 року студенти спеціальності “Облік і аудит“ – Нижник Н. та 
Фрідман К. взяли участь у підсумковій науково-практичній конференції 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі науки 
“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит“, який проходив у стінах економічного 
факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.  

 

 



За результатами конкурсу Нижник Н. нагороджена дипломом ІІ ступеня, а 
Фрідман К. - дипломом ІІІ ступеня. 

 



 



12 березня 2013 р. в рамках святкування Дня Інституту економіки та фінансів 
студенти спеціальності “Облік і аудит“, - Нижник Н., Смальчук Л., Чесак С., Козел Т., 
Сенейко Н., Далекорій М., взяли участь у науково-практичному семінарі на тему 
“Фінансово-економічні напрями розвитку України в умовах інтеграційних 
трансформацій“, проведений СНТ ІЕФ.  

 

 
 

18-19 квітня 2013 року у стінах Львівської комерційної академії відбулася VІІІ 
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених 
“Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю 
діяльності підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій“, співорганізаторами 
якої були Національна академія статистики, обліку та аудиту і Полтавський 
університет економіки і торгівлі.  

У роботі конференції взяли участь 194 представники із 23 вищих навчальних 
закладів України (в т.ч. студенти ЛКА - 78 представників): 

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

Диплом I ступеня: 
- Пономаренко Марія Володимирівна (Полтавський університет економіки і 

торгівлі); 
- Новосільська Мар’яна Романівна (Львівська комерційна академія).  
Диплом II ступеня: 



- Турянчик Каріна Василівна (Мукачівський кооперативний торговельно-
економічний коледж); 

- Будник Анна Михайлівна (Полтавська державна аграрна академія); 
- Климчук Людмила Вікторівна (Львівська комерційна академія); 
- Савченко Тетяна Володимирівна (Львівська комерційна академія). 
Диплом III ступеня: 
- Паляниця Тетяна Миколаївна (Національний університет харчових 

технологій); 
- Устимчук Віктор Анатолійович (Національний університет харчових 

технологій); 
- Літута Марія Андріївна (Київський національний торговельно-економічний 

університет); 
- Нижник Наталія Романівна (Львівська комерційна академія); 
- Севрюкова Анастасія Романівна (Львівська комерційна академія); 
- Шевчук Ірина Олександрівна (Львівська комерційна академія). 
 

Навчальний заклад 
Кількість 

учасників, осіб 
Вінницький фінансово-економічний університет 29 
Полтавський університет економіки і торгівлі 12 
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія 
банківської справи Національного банку України“ 

1 

Донецький національний університет 1 
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського 

1 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 
газу 

2 

Київський національний торговельно-економічний університет 3 
Луцький національний технічний університет 2 
Львівська державна фінансова академія 5 
Львівська комерційна академія 78 
Львівський національний університет імені Івана Франка 3 
Мукачівський державний університет 2 
Національна академія статистики, обліку та аудиту 21 
Національний університет “Львівська політехніка“ 1 
Національний університет харчових технологій 3 
Одеський національний політехнічний університет 1 
Первомайський політехнічний інститут Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

2 

Полтавська державна аграрна академія 11 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки 

4 

Тернопільський національний економічний університет 2 
Ужгородський національний університет 1 
Херсонський національний технічний університет 8 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1 



 
 

Конференція була черговою, восьмою за рахунком, з тих, які щорічно 
організовуються у Львівській комерційній академії. Участь у конференції взяли 
аспіранти, магістри та студенти. За результатами конференції опубліковані матеріали 
доповідей учасників. 

 
14-15 листопада 2013 року на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі 

спеціальності “Облік і аудит“  
Нижник Наталія Романівна була нагороджена дипломом I ступеня (студентка 

спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит“, науковий керівник проф., перший проректор 
Куцик П.О.); 

- Краєвський Степан Богданович був нагороджений дипломом за перемогу у 
номінації “Високий рівень обґрунтування досліджуваної проблеми“ (студент 
спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит“, науковий керівник доц. Головацька С.І.); 

- Шевчук Ірина Олександрівна була нагороджена грамотою за участь (студентка 
спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит“, науковий керівник доц. Медвідь Л. Г.); 

 



 



 



 



 



2. Участь у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах 

 

14-16 травня 2013 р. на базі Тернопільського національного економічного 
університету відбувся другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності “Облік і аудит“ 2012/2013 навчального року, у якому взяли участь 122 
студенти із провідних вищих навчальних закладів України, у тому числі Львівської 
комерційної академії – Климчук Л. та Краєвський С. У результаті написання 
конкурсних завдань студенти Львівської комерційної академії отримали наступні 
відзнаки:  

- Краєвський С. Б. нагороджений дипломом другого ступеня за друге місце у ІІ 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Облік і аудит“ 
2012/2013 н.р. (науковий керівник доцент Головацька С. І.);  

- Климчук Л. В. нагороджена грамотою за шосте місце у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності “Облік і аудит“ 2012/2013 н.р. (науковий 
керівник професор Куцик П. О.). 

 

 



 



3. Участь 
у наукових конференціях 

 

 

20 листопада 2013 року кафедра фінансів і кредиту Інституту економіки та 
фінансів проводила ІV Міжвузівський студентський науково-практичний семінар 
“Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи 
України“, у роботі якої взяли участь: 

– студентка напряму підготовки “Облік і аудит“ Блонська І. (гр. 1 ФЗО) – 
науковий керівник к.е.н., доц. Чабанюк О. М.; 

– студентка спеціальності “Облік і аудит“ Гринда М. (612 гр.) – науковий 
керівник к.е.н., доц. Воронко О. С. 

 
 
21 – 22 листопада 2013 року відбулася VІ 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 шестеро студентів Львівської комерційної академії: Далекорій 
М. (611 гр.), Мудра І. (612 гр.), Саварин І. (612 гр.), Сенейко Н. (612 гр.), Салдан І. 
(612 гр.), Харій С. (412 гр.) – науковий керівник к.е.н., доц. Чабанюк О. М. 

За результатами доповідей Сенейко Н. нагороджена грамотою за третє місце. 
 
 
28 листопада 2013 року відбулась V Міжнародна наукова Інтернет-конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених “Проблеми і перспективи реалізації облікової, 
контрольної та аналітичної функції у соціокультурному просторі сучасного бізнесу“ у 
Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-
Барановського, у роботі яких взяли участь студенти ЛКА:  

- кафедра бухгалтерського обліку: Телюк Н. – науковий керівник проф. Куцик П. 
О.; Палько Н. (612 гр.), Опаренюк О. (612 гр.), Бряник І. (611 гр.)– науковий керівник 
к.е.н., доц. Бачинський В. І.; Саварин І. (612 гр.) – науковий керівник к.е.н., доц. 
Чабанюк О. М.; Бредихін Н. (611 гр.) – науковий керівник к.е.н., доц. Полянська О. А.; 
Сенейко Н. (612 гр.) . – науковий керівник проф. Озеран В. О.; Ільницька М. (411 гр.), 
Дацко О. (411 гр.), Попович І. (411 гр.), Рошак А. (411 гр.) – науковий керівник ас. 
Попітіч Т. В.; 

- кафедра аудиту: Станкевич О. (611 гр.), Мудра І. (612 гр.)– науковий керівник 
к.е.н., доц. Воронко Р. М.. 

 

 



 



07 грудня 2013 року відбулась V 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 студенти 
спеціальності “Облік і аудит“:  

- Куцик О. (611 гр.), Ткачук Р. (612 гр.), Стеца Л.– науковий керівник проф. 
Куцик П.; Саварин І. (612 гр.), Библів У. (311 гр.), Медвідь А. (313 гр.), Якубич Е. (313 
гр.) – науковий керівник к.е.н., доц. Чабанюк О. М.; Джула М. (411 гр.), Бредихін Н. 
(612 гр.) – науковий керівник к.е.н., доц. Полянська О. А.; Білинська М. (411 гр.), 
Зінченко Ю. (411 гр.), Рошак А. (411 гр.) – науковий керівник ас. Попітіч Т. В.; 
Ваколюк А., Гардабура Г., Сірак Ю. – науковий керівник ст. викл. Гайдук І. О.; 
Максимів О. – науковий керівник к.е.н., доц. Медвідь Л. Г.; Горецька А. (611 гр.) – 
науковий керівник к.е.н., доц. Панченкова Ю. В.; Адамко О. (311 гр.), Мороз В. (311 
гр.), Павлішак Л. (311 гр.) – науковий керівник к.е.н. Чік М. Ю.; Пономаренко М. (611 
гр.) – науковий керівник к.е.н., доц. Герасименко Т. О.; Самойлов В. (611 гр.) – 
науковий керівник к.е.н., доц. Душко З. О.; Фелештин С. (611 гр.) – науковий керівник 
к.е.н., доц. Душко З. О. 

 

 

 

 



4. Основні заходи 

 
21.03.2013 р. відбулося засідання СНТ, на якому виступили: Годованюк Є., 

Ковальчук Н., Кравченко О., Краєвська Г. 
04.04.2013 р. проведене засідання СНТ, на якому із науковими доповідями 

виступили: Душна К., Далекорій М., Мальчин З., Тищенко А. 
02.05.2013 р. відбулося засідання СНТ, на якому виступили: Сенейко Н., 

Ковальчук Н., Самко М., Краєвський С. 
17.10.2013 р. відбулося засідання СНТ, на якому заслухано та обговорено 

наукові доповіді студентів:  
- Библів У. (311 гр.) доповідь на тему “Методика обліку сумнівної 

заборгованості“, науковий керівник ас. Косів Я. Л. ; 
- Ткачук Р. (311 гр.) доповідь на тему “Консолідована звітність підприємства“, 

науковий керівник ас. Косів Р. Л. ; 
- Федечко І. (412 гр.) доповідь на тему “Становлення та розвиток аудиту в 

Україні“, науковий керівник ас. Мишолівський Б. І. ; 
- Курак А. (413 гр.) доповідь на тему “Стадії процесу судово-бухгалтерської 

експертизи“, науковий керівник к.е.н., ст. викл. Мазуренко О. М. 
- Пинчак О. (411 гр.) доповідь на тему “Місце інвестиційної діяльності у 

стратегічному розвитку підприємства“, науковий керівник к.е.н., ст. викл. Мазуренко 
О. М. 

У засіданні взяли участь студенти 3-5 курсів напряму підготовки/спеціальності 
“Облік і аудит“, доц. Герасименко Т. О., доц. Душко З. О., доц. Чабанюк О. М., доц. 
Мазуренко О. М. 

За активну участь у обговоренні доповідей відзначено Годованюка Є., Курак А. 
14.11.2013 р. проведено круглий стіл студентського наукового гуртка за 

тематикою “Наука і накознавство“, у якому з доповідями виступили: проф. Гринів Б. 
Ф., проф. Озеран В. О., ст. викл. Мельник Т. М. 

Також заслухано та обговорено наукові доповіді студентів:  
- Добжанської О. (412 гр.) – доповідь на тему “Поняття, зміст, мета і функції 

науки“, науковий керівник доц. Душко З. О.; 
- Кравченко О. (412 гр.) – доповідь на тему “Наукознавство та його основні 

розділи“, науковий керівник доц. Душко З. О.; 
У засіданні взяли участь студенти 3-5 курсів напряму підготовки/спеціальності 

“Облік і аудит“, доц. Душко З. О., доц. Чабанюк О. М. 
 
12.12.2013 р. відбулося засідання СНТ, на якому заслухано та обговорено 

наукові доповіді студентів:  
- Мудра І. (612 гр.) – доповідь на тему “Традиційні підходи оцінки вартості 

банківських установ“, – науковий керівник к.е.н., доц. Чабанюк О. М.; 
- Саварин І. (612 гр.) – доповідь на тему “Сучасний стан банківського 

кредитування в Україні“, – науковий керівник к.е.н., доц. Чабанюк О. М.; 
- Сенейко Н. (612 гр.) – доповідь на тему “Валютна позиція банку та її 

регулювання“, – науковий керівник к.е.н., доц. Чабанюк О. М.; 



- Салдан І. (612 гр.) – доповідь на тему “Проблеми застосування платіжних 
карток“, – науковий керівник к.е.н., доц. Чабанюк О. М.; 

- Самойлов В. (611 гр.) – доповідь на тему “Методичні аспекти аудиту 
основних засобів“, – науковий керівник к.е.н., доц. Душко З. О.; 

- Фелештин С. (611 гр.) – доповідь на тему “Методичні аспекти аудиту 
грошових коштів“, – науковий керівник к.е.н., доц. Душко З. О.; 

- Бредихін Н. (611 гр.) – доповідь на тему “Фінансова звітність підприємств“, – 
науковий керівник к.е.н., доц. Полянська О. А.; 

У засіданні взяли участь студенти 3-5 курсів напряму підготовки “Облік і 
аудит“, доц. Душко З. О., доц. Полянська О. А.,  

 
 

5. Студентські публікації 
 

У 2013 р. студентами СНГ “Облік і аудит“ було 
опубліковано наукові праці, зокрема: 

1. Адамко О. О. Облік податку на прибуток: теоретичний аспект / О. О. Адамко 
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Басіста І. А. 
Проблеми та особливості калькулювання 
собівартості готової продукції на хлібопекарних 
підприємствах 

доц. Воронко О. С.

Лисяк С. Я., 
Лисяк С.Я. 

Сутність зобов’язань підприємства та їх облікові 
аспекти 

проф. Гринів Б. В.

Недибалюк 
І.М. 

Стратегічний аналіз: послідовність формування 
портфеля фінансових інвестицій 

к.е.н., ст. викл. 
Мазуренко О. М. 

Никон О. І. 
Фінансова звітність як важливий елемент 
інформаційного забезпечення управління 
підприємством 

доц. Воронко Р. М.

Мойсеюк Н. 
В. 

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства доц. Бойко Р. В. 

Пилипів М. Є. 
Економічний аналіз ефективності використання 
нематеріальних активів на підприємстві  

к.е.н, ст. викл. 
Мазуренко О. М. 



Ткач О. Г. 
Методи оптимізації операційних витрат на 
автотранспортних підприємствах  

к.е.н., ст. викл. 
Мазуренко О.М. 

Винявська Г. 
В. 

Основи побудови методики аудиту доходів від 
реалізації товарів на торговельних пппідприємствах 

ас. Горшинський В.
М. 

Гринда М. С. 
Аудит фінансових результатів діяльності 
сільськогосподарських підприємств: суть та основні 
аспекти організації  

ас. Горшинський В.
М. 

Гриців Т. І. Аспекти методики аудиту основних засобів  доц.  Душко З. О.

Душна К. А. 
Організація внутрішнього контролю витрат на 
виробництво продукції на плодовоконсервних 
підприємствах  

доц. Воронко О. С.

Мудра І. І. Проблеми розвитку аудиту в Україні  
ас. Мишолівський 

Б. І. 
Навроцька Р. 

А. 
Ревізія і контроль основних засобів  

ас. Горшинський В.
М. 

Салдан І. Я. Проблеми аудиту фінансових результатів  
ас. Мишолівський 

Б. І. 
Терлецька Х. 

І. 
Організація системи контролю на підприємствах 
роздрібної торгівлі 

доц. Бойко Р. В. 

Библик Н. В. 
Нарахування заробітної плати працівникам при 
відхиленні від нормального режиму роботи  

доц. Воронко О. С.

Білик А. В. 
Сутність грошових потоків підприємства та 
значення управління ними  

доц. Воронко Р. М.

Буклів В. І. 
Сутність витрат та управління ними на 
сільськогосподарських підприємствах 

доц. Воронко Р. М.

Винник Н. В. 
Дефініція “дохід“ у дослідженнях зарубіжних і 
вітчизняних науковців  

доц. Герасименко 
Т. О. 

Вінницька А. 
І. 

Економічна характеристика та класифікація витрат  
доц. Лозовицький 

С. П. 
Горошко С. 

М. 
Підходи до визначення поняття “дебіторська 
заборгованість“ та “зобов'язання“ 

ст. викл. 
Мазуренко О. М. 

Далекорій М. 
М. 

Гудвіл: визнання та класифікація 
ас. Мишолівський 

Б. І. 
Данчишин А. 

М. 
Сутність витрат виробництва продукції та їх 
класифікація на промислових підприємствах 

д.е.н. Редченко К. 
І. 

Жерж В. В. До питання класифікації основних засобів 
доц. Герасименко 

Т. О. 
Мишолівськи

й В. Р. 
Визначення та класифікація доходів торговельного 
підприємства  

доц. Воронко Р. М.

Петрушак І. 
О. 

Сучасні підходи до визначення та класифікації 
доходів торговельного підприємства   

доц. Лозовицький 
С. П. 

Стасів Ю. В. 
Витрати діяльності підприємства як об'єкт 
управління  

доц. Калайтан Т. В.

Чебаненко А. 
В. 

Економічна суть категорії “амортизація“  
доц. Лозовицький 

С. П. 

Чесак С. В. 
Платоспроможність підприємства: економічна суть 
та основні показники 

доц. Герасименко 
Т. О. 



За результатами роботи V Міжнародної науково – практичної конференції 
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (7 грудня 2013 р.) у Збірнику 
матеріалів було опубліковано наукові праці 3-х студентів: 

- Пономаренко М. В. Реалізація аналітичних можливостей Балансу в умовах 
трансформації звітності / М. В. Пономаренко // Сучасні проблеми та перспективи 
розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : матеріали V 
Міжнар. наук. – практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (7 
грудня 2013 р.) / відп. ред. З. В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2013. – 208 с. – С. 
146-148 (наук. кер. к.е.н., доц. Герасименко Т. О.); 

- Самойлов В. С. Методичні аспекти аудиту основних засобів підприємства / В. С. 
Самойлов // Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в 
умовах глобалізації економіки : матеріали V Міжнар. наук. – практ. конф. молодих 
науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (7 грудня 2013 р.) / відп. ред. З. В. 
Герасимчук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2013. – 208 с. – С. 157-160 (наук. кер. к.е.н., доц. 
Душко З. О.); 

- Фелештин С. М. Методичні аспекти аудиту грошових коштів підприємства / С. 
М. Фелештин // Сучасні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та 
контролю в умовах глобалізації економіки : матеріали V Міжнар. наук. – практ. конф. 
молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (7 грудня 2013 р.) / відп. ред. З. 
В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2013. – 208 с. – С. 187-190 (наук. кер. к.е.н., доц. 
Душко З. О.). 

 
За результатами участі у IV міжвузівському студентському науково-практичному 

семінарі (20 листопада 2013 р.) опубліковано:  
- Гринда М. С. Особливості форм бухгалтерського обліку і фінансової звітності 

суб'єктів малого підприємництва / М. С. Гринда // Соціально-економічні наслідки та 
стратегія реформування фінансової системи України : матеріали IV міжвузівського 
студентського науково-практичного семінару (20 листопада 2013 р. ). –  Львів : ЛКА, 
2013. –  155с. С. 142-143 (наук. кер. к.е.н., доц. Воронко О. С.). 



 

 
 

Науковий керівник СНГ – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Мединська 
Тетяна Володимирівна; 

Голова СНГ – Солтис Ольга Зеновіївна, студентка ОКР “магістр“ спеціальності 
“Фінанси і кредит“; 

Заступник голови СНГ – Маринчак Анжела Ігорівна, студентка 4-го курсу 461 
групи напряму підготовки “Фінанси і кредит“. 

 
1. Найголовніші досягнення 

 

 

Студенти (ОКР-магістр) – Солтис О., Галюк Д., 
Гринкевич О. з нагоди святкування 196 річниці Львівської 
комерційної академії були нагороджені грамотами за високі 

результати та активність у роботі студентського наукового гуртка “Фінанси і кредит“ 
(7 листопада 2013 р.).  

 
Студенти (ОКР-магістр) – Солтис О., Ілів І., Дідух У. та студентка 4 курсу – 

Демковська О. з нагоди святкування Дня спеціальностей “Фінанси і кредит“ та 
“Банківська справа“ отримали грамоти за наукові досягнення та активну студентську 
наукову роботу (20 листопада 2013 р.). 

 
Студенти (ОКР-магістр) – Галюк Д., Слюсар Р. та студенти 4 курсу – Душкіна 

Х., Плакса Ю. були нагороджені грамотами приуроченими до 20-річного ювілею 
Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети “Все про бухгалтерський облік“ (20 
листопада 2013 р.). 

 



 



 



19-20 листопада 2013 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 “Фінанси і кредит“.  

Надійшло 100 дипломних робіт ОКР “магістр“ і “спеціаліст“. У конкурсі 
прийняли участь дипломні роботи 30 вищих навчальних закладів освіти з різних 
регіонів України, які були визнані переможцями внутрішніх конкурсів або 
рекомендовані Державними екзаменаційними комісіями цих закладів. Студентка 
(ОКР-магістр) Федчук Ірина нагороджена Дипломом ІІІ ступеня (наук. кер.: к.е.н., 
доц. Мицак О.В.). 



2. Участь у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах 

 
Студенти СНГ “Фінанси і кредит“ взяли активну участь у Всеукраїнських 

студентських олімпіадах. 
Київська Школа Економіки (KSE) проводила Всеукраїнську студентську 

олімпіаду із економіки бізнесу і фінансів, І тур якої відбувся 29 березня 2013 року у 
ЛНУ ім. І. Франка. У ній взяли участь студенти Інституту економіки і фінансів ЛКА і 
було створено дві команди: команда “Фортуна“, до складу якої входили магістри 
спеціальності “Фінанси і кредит“ Корзун Р., Тимура М., Трумко Я. та Філь Ю. та 
команда “Yong economist“ об’єднала студентів, як спеціальності “Фінанси і кредит“ 
Маринчак А. (3 курс), так і спеціальності “Економіка підприємства“.  

Метою Всеукраїнської студентської олімпіади KSE – було надання можливості 
талановитим студентам проявити себе у науково-прикладних змаганнях, завдання 
вимагали застосування економічних та фінансових знань для розв’язання 
різноманітних задач із прийняття рішень щодо капітальних ресурсів, використання 
фінансових інструментів та аналізу фінансових ринків. Студенти отримали грамоти за 
участь в олімпіаді. 

 



 

 

 



Кафедрою був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 
дисципліни “Податкова система“ (відповідальні: доц. Мединська Т.В., ст. викл. 
Сокульський В.М..), у якому взяли участь 27 студентів. Переможці першого етапу - 
студентки ОКР “магістр“- Корзун Р.Ю. та 4 курсу - Матвєєва М.В., взяли участь 
у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Податкова 
система“, яка проходила в Харківському національному економічному університеті 
(24-25 квітня 2013 р.) та були нагороджені грамотами.  

 

 



 

 



Кафедрою був проведений І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 
дисципліни “Фінансовий менеджмент“ (відповідальні: доц. Черкасова С.В., доц. Чуй 
І.Р.), де взяли участь 28 студентів. Переможці першого етапу - студенти ОКР 
“магістр“ Куник М.І. та 4 курсу Дідух У.В. взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни “Фінанси і кредит“, яка проходила в Київському 
національному економічному університеті ім. В. Гетьмана (23-25 квітня 2013 р.) та 
були нагороджені грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти ОКР “магістр“ Солтис О. (наук. кер.: к.е.н., доц. Чуй І.Р.) і Слюсар Р. 
(наук. кер.: к.е.н., доц. Черкасова С.В.) взяли участь у відкритому конкурсі наукових 
робіт, організованому Всеукраїнською благодійною організацією “Фонд Віктора 
Пінчука – соціальна ініціатива“ в рамках реалізації благодійної програми: 
“Стипендіальна програма “Завтра.UA“. Її головна мета сприяти формуванню та 
зміцненню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країн 



3. Участь 
у наукових конференціях 

 
 

46 студентів-членів СНГ “Фінанси і кредит“ взяли участь у 12 наукових 
заходах:  

Студенти ОКР “магістр“ – Корзун Р. і Мацях О.; ОКР “спеціаліст“ – Горбатюк Н. і 
Короляк Г. та студентка 3 курсу – Маринчак А. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська 
Т.В.), взяли участь у ІV Міжнародній науково-теоретичної конференції молодих 
вчених, аспірантів та студентів “Творчий пошук молоді – курс на ефективність“, 
яка проходила у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному 
інституті 19 лютого 2013 р  

 



 

Студенти 3 курсу – Душкіна Х. (наук. кер.: ас. Черевко Х.Л.) і Старишак А. (наук. 
кер.: к.е.н., доц. Мединська Т.В.), взяли участь у Міжнародному науково-
практичному семінарі “Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації“, 
який відбувався у Львівській державній фінансовій академії 28 лютого 2013 р. 

 

 



 
Студенти ОКР “магістр“ – Нанянц Л. (наук. кер.: к.е.н., проф. Біла О.Г.), Породко 

О. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т.В.) та студенти 3 курсу – Демковська О. (наук. 
кер.: к.е.н., доц. Мицак О.В.), Гуран Т. і Сторожишина Я. (наук. кер.: к.е.н., доц. 
Мединська Т.В.), взяли участь у XII науково-практичній студентській конференції 
“Фінансово-інвестиційна політика в Україні: стан, проблеми, перспективи“, яка 
відбулася у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ 14-15 березня 2013 
р. 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 



 

 



 
Студенти ОКР “магістр“ – Федчук І. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мицак О.В.), Галюк 

Д, Матвєєва М., Шевадзуцька О. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т.В.), взяли участь 
у I міжвузівській студентській науково-практичній конференції “Розвиток 
індустрії гостинності в умовах глобалізаційних процесів: економічні та фінансові 
аспекти“, яка відбулася у Львівському інституті економіки і туризму 28 березня 
2013 р. 

 

 



 

 



 

 



Студенти ОКР “магістр“ – Тимура М. (наук. кер.: к.е.н., проф. Біла О.Г.), Корзун 
Р. і Філь Ю. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т.В.) взяли участь у ХХ науково-
практичній конференції студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки 
“Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства“, яка 
відбулася у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі 18 
– 19 квітня 2013 р. 

 
 

 



 

 



 
Студенти 3 курсу – Маринчак А. і Крута І. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська 

Т.В.), взяли участь у круглому столі: “Фінансово-економічні механізми 
стимулювання розвитку підприємництва“, який відбувся у Львівській державній 
фінансовій академії 23 травня 2013 р.  

 

 



Студенти ОКР “магістр“ – Галюк Д. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т.В.), 
Матвєєва М. (наук. кер.: ст. викл. Коновал С.Е.), та студенти 3 курсу – Луцишин О. і 
Пелех І. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т.В.), взяли участь у ХIІ Всеукраїнській 
науково-практичній конференції студентів та аспірантів “Фінансово-кредитна 
система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів“, яка 
проходила у Черкаському інституті банківської справи УБС НБУ 23-24 травня 
2013 р. 

 

 
 



Студентка ОКР “магістр“ – Слюсар Р., пройшовши відбірковий тур, взяла участь 
у семінарі “Кваліфікація нового політичного покоління в регіонах України: 
організація політичної та громадської молодіжної роботи“, який відбувся 11-13 
жовтня у м. Львові в готелі “Супутник“. Його організаторами були: Форум 
політичних консультацій (незалежне, безпартійне та некомерційне громадське 
об’єднання, розташоване в м. Берлін) у співробітництві із Фондом ім. Фрідріха Берта. 
Метою семінарів було підвищення кваліфікації активної молоді в регіонах України, 
тобто допомогти молодим людям самостійно та ефективно організувати свою роботу, 
процес прийняття рішень, фінансове планування компанії та представляти інтереси 
молодого покоління України. 

 

 
 



 
 
 

 



 



Студенти ОКР “магістр“ – (26 студентів) та 4 курсу (2 студенти) взяли участь у ІV 
Міжвузівському студентському науково-практичному семінарі на тему 
“Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи 
України“ (наукові керівники: проф. Біла О.Г., доц. Черкасова С.В., доц. Мицак О.В., 
доц. Чуй І.Р., доц. Власюк Н.І., доц. Юсипович О.І., доц. Мединська Т.В., доц. 
Сороківська М.В., доц. Вірт М.Я., доц. Андрейків Т.Я.), який відбувався у Львівській 
комерційній академії 20 листопада 2013 р. 

 

 



Студентка ОКР “магістр“ – Слюсар Р. взяла участь у V Міжнародній 
студентській науковій інтернет-конференції “Проблеми і перспективи реалізації 
облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі 
сучасного бізнесу“ (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т.В.), яка проходила у 
Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського 28 листопада 2013 р.  

 

 
 
Студентка ОКР “магістр“ – Слюсар Р. взяла участь у XLIІІ науково-практичній 

конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Залізничний транспорт: 
сучасні проблеми науки“: секція “Фінанси і кредит“ (наук. кер.: к.е.н., доц. 
Мединська Т.В.), яка проходила у Державному економіко-технічному університеті 
транспорту в  м. Києві 12 грудня 2013 р.  

 
Студентка ОКР “магістр“ – Слюсар Р. взяла участь у засіданні круглого столу 

між Донецьким національним університетом економіки та торгівлі імені М. 
Туган-Барановського та Львівською комерційною академією у форматі on-line на 
тему “Соціальна відповідальність бізнесу: напрями діяльності компаній у галузі 
безпеки продуктів харчування та формування показників нефінансової звітності“ 
(наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т.В.), яка проходила 26 грудня 2013 р.  



 

 



 

 

20 листопада 2013 р. у стінах Львівської комерційної 
академії (ЛКА), з нагоди святкування Дня спеціальностей 
“Фінанси і кредит“ та “Банківська справа“, кафедрою фінансів 

і кредиту та членами студентського наукового гуртка “Фінанси і кредит“, було 
проведено ІV Міжвузівський студентський науково-практичний семінар на тему 
“Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи 
України“ (відповідальні: керівник СНГ – к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту 
Мединська Т.В., голова СНГ – студентка 662 групи Солтис Ольга).  

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. 

Учасники наукового заходу пройшли реєстрацію, отримали програму семінару і 
ознайомилися з порядком роботи (фото 1). 

 

 
 

Фото 1: Слюсар Роксолана – студентка ОКР “магістр“ спеціальності “Фінанси і кредит“ ЛКА  
здійснює реєстрацію учасників семінару 

 
Вітальне слово виголосила завідувач кафедри фінансів і кредиту ЛКА – к.е.н., 

доц. Черкасова С.В., яка привітала учасників семінару, наголосила на ролі науки у 
зміцненні національної економіки, подоланні наслідків світової економічної кризи та 
реформуванні фінансової системи України (фото 2).  

До привітань долучилася організатор – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту 
Мединська Т.В., привітавши і представивши учасників семінару та гостей. яка 

4. Основні заходи 



побажала усім учасникам активних дискусій, креативного мислення, фахового 
обговорення доповідей та успіхів на подальшій науковій ниві (фото 3). 

 

 
Фото 2: вітальне слово завідувача кафедри фінансів і кредиту ЛКА – к.е.н., доц. Черкасової С.В. 

 

 
Фото 3: організатор семінару – к.е.н., доц. кафедри фінансів і кредиту ЛКА Мединська Т.В. 

 
Не залишилися осторонь семінару викладачі Інституту економіки та фінансів 

ЛКА та інших навчальних закладів: 



 викладачі ЛКА: кафедри фінансів і кредиту – проф. Біла О.Г., к.е.н., доценти 
– Черкасова С.В., Мицак О.В., Чуй І.Р., Оліярник В.В., Юсипович О.І., Власюк Н.І., 
Сороківська М.В., Крамченко Р.А., Вірт М.Я., старші викладачі – Дрівко М.М., к.е.н. 
Андрейків Т.Я., Сокульський В.М. та інші, викладачі кафедри економіки підприємства 
– проф. Іляш О.І., к.е.н., доценти Гринкевич С.С. та Ільчук О.О., викладачі кафедри 
банківської справи – доценти Чікіта І.Б., Музичка Л.М., Самура Ю.О., к.е.н., ст. викл. 
Костак З.Р.; викладачі кафедри бухгалтерського обліку й аудиту – к.е.н., доценти 
Чабанюк О.М., Воронко О.С.; 

 к.е.н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської 
державної фінансової академії – Сич. О.А.; 

 к.е.н., доценти кафедри державних фінансів Львівської державної фінансової 
академії – Західна О.Р. і Савчук Н.В., асистенти – Шевчук Н.В., Голинський Ю.О.; 

 к.е.н., доценти кафедри прикладної статистики Львівського національного 
університету ім. І. Франка – Миронюк А.К. (фото 4), Лутчин Н.П., Полюга Д.М.; 
 

 
Фото 4 : к.е.н., доцент Львівського національного університету  

ім. І. Франка – Миронюк А.К.  

 к.е.н., доценти Львівського державного університету внутрішніх справ – 
Жабинець О.Й., Цюпко І.В.;  

 к.е.н., доценти Державного економіко-технологічного університету 
транспорту (м. Київ) – Гудкова В.П., Познякова О.В. і начальник відділу взаємодії з 
органами студентського самоврядування – Коломійченко В.А. (фото 5); 

 к.е.н., доценти Львівського інституту економіки і туризму – Майор О.В., 
Килин О.В., ст. викладачі – к.е.н. Атаманчук З.А., Банера Н.П., Гелів Л.О.; 

 к.е.н., доцент Львівського інституту ПрАТ ВНЗ “МАУП“ - Данилюк Л.Г.; 



 к.е.н., доцент Рівненської філії ПВНЗ “Європейський університет“ – Боднарюк 
І.Л.; 

 д.е.н., доцент Львівського інституту банківської справи УБС НБУ – Пшик Б.І.;  
 к.і.н., доцент Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 

інституту – Маярчак С.П.; 
 викладач кафедри фінансових дисциплін Львівського кооперативного 

коледжу економіки і права – Масляк І.Я.; 
 викладач Луцького біотехнічного інституту Міжнародного НТУ ім. Ю.Бугая – 

Корзун Р.Ю. 

 
Фото 5: начальник відділу взаємодії з органами студентського самоврядування Державного 

економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ) – Коломійченко В.А. 
 
Учасники семінару працювали у 6-ти секціях за такими тематичними 

напрямами: 
1. Бюджетна політика України: наслідки реформування. 
2. Грошово-кредитна політика України та її особливості. 
3. Стан і перспективи розвитку податкової системи України. 
4. Дослідження проблем фінансового стану підприємств. 
5. Ринок фінансових послуг: сучасний стан та перспективи розвитку. 
6. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту та соціально-економічного 
розвитку. 



Організатори семінару висловлюють подяку усім учасникам семінару (фото 6) 
та їх керівникам (88 студентам і 42 науковим керівникам), зокрема, таких вузів: 

1. Державний економіко-технологічний університет транспорту (м. Київ); 
2. Львівська комерційна академія; 
3. Львівська державна фінансова академія; 
4. Львівський державний університет внутрішніх справ; 
5. Львівський інститут банківської справи УБС НБУ; 
6. Львівський інститут економіки і туризму; 
7. Львівський національний університет ім. І. Франка; 
8. Львівський інститут ПрАТ ВНЗ “МАУП“; 
9. Львівський кооперативний коледж економіки і права; 
10. Луцький біотехнічний інститут Міжнародного НТУ ім. Ю.Бугая. 
11.  Рівненська філія ПВНЗ “Європейський університет“; 
12.  Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. 

 

 
Фото 6: учасники семінару  

 
Учасники семінару взяли активну участь в обговоренні проблемних питань 

функціонування фінансової системи України, пропонували власні підходи щодо 
реалізації стратегії її реформування з урахуванням наслідків світової економічної 
кризи та особливостей сучасного соціально-економічного стану України. 

На завершення заходу перед його учасниками виступила – к.е.н., проф. кафедри 
фінансів та кредиту Біла О.Г., яка подякувала усім за плідну роботу і відзначила кращі 
доповіді студентів, побажала творчої наснаги, успіхів у навчанні та науковій роботі 
(фото 7). 



 
Фото 7: підсумки семінару оголошує – проф. кафедри фінансів і кредиту ЛКА – Біла О.Г. 

 

За участь у роботі семінару усіх доповідачів було нагороджено дипломами 
учасників ІV 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 
(фото 8). 

 
Фото 8: завідувач кафедри фінансів і кредиту – к.е.н., доц. Черкасова С.В. 



вручає диплом і матеріали семінару  
На завершення семінару були підведені підсумки та більшість учасників зробили 

фото на згадку (фото 9). 
 

 
 
 

Фото 9: учасники семінару після підведення підсумків 
 
Після закінчення семінару було відведено час на каву-брейк, за якою студенти-

учасники заходу могли поспілкуватися у вільній, невимушеній атмосфері в колі нових 
друзів і відвідати другу частину святкування Дня спеціальностей у актовій залі. 

 
Матеріали конференції (програма і збірник тез) розміщені на сайті 

Львівської комерційної академії за адресою: 
http://www.lac.lviv.ua 

 
 

 



 

У 2013 р. студентами було опубліковано 55 наукових праць, зокрема: 
1. Короляк Г. М. Шляхи підвищення ефективності використання основних 

засобів підприємства в сучасних умовах господарювання / Г. М. Короляк // матеріали 
ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених, аспірантів, 
студентів “Творчий пошук молоді – курс на ефективність“ (19 лютого 2013 р.). – 
Камянець-Подільський: ПП “Медобори-2006“, 2013. – С. 139-142. (наук. кер.: к.е.н., 
доц. Мединська Т.В.). 

2. Горбатюк Н. В. Суть та значення фінансового планування для підприємства / 
Н. В. Горбатюк // матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції 
молодих учених, аспірантів, студентів “Творчий пошук молоді – курс на 
ефективність“ (19 лютого 2013 р.). – Камянець-Подільський: ПП “Медобори-2006“, 
2013. – С. 179-182. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т. В.). 

3. Корзун Р. Ю. Вплив податкових пільг з податку на прибуток підприємств на 
доходи бюджету України / Р. Ю. Корзун // матеріали ІV Міжнародної науково-
теоретичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів “Творчий пошук 
молоді – курс на ефективність“ (19 лютого 2013 р.). – Камянець-Подільський: ПП 
“Медобори-2006“, 2013. – С. 206-209. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т. В.). 

4. Маринчак А. І. Податок на нерухомість як один із основних джерел доходів 
місцевих бюджетів / А. І. Маринчак // матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної 
конференції молодих учених, аспірантів, студентів “Творчий пошук молоді – курс на 
ефективність“ (19 лютого 2013 р.). – Камянець-Подільський: ПП “Медобори-2006“, 
2013. – С. 226-230. (наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т.В.). 

5. Мацях О. Г. Роль непрямих податків у формуванні доходів бюджету України / 
О. Г. Мацях // матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих 
учених, аспірантів, студентів “Творчий пошук молоді – курс на ефективність“ (19 
лютого 2013 р.). – Камянець-Подільський: ПП “Медобори-2006“, 2013. – С. 233-236. 
(наук. кер.: к.е.н., доц. Мединська Т. В.). 

6. Душкіна Х. В. Медичне страхування в Україні: стан та перспективи розвитку / 
Х. В. Душкіна // матеріали Міжнародного науково-практичного семінару “Страховий 
ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації“ (28 лютого 2013 р.). – Львів: ЛДФА, 
2013. – С. 48-51. (наук. кер.: ас. Черевко Х. Л.). 

7. Старишак А. Ю. Роль страхування життя у соціальному розвитку держави / А. 
Ю. Старишак // матеріали Міжнародного науково-практичного семінару “Страховий 
ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації“ (28 лютого 2013 р.). – Львів: ЛДФА, 
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1. Найголовніші досягнення 

 

21-33 листопада 2013 року на базі Донецького національного університету 
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського відповідно до “Положення про 
Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів 
освіти“ та Наказу Міністерства освіти і науки України проводився Всеукраїнський 
конкурс дипломних робіт із спеціальності “Економіка підприємства“. 

Конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти 
проводиться щорічно з метою виявлення рівня набуття випускниками спеціальності 
“Економіка підприємства“ різних ВНЗ випереджальних науково- дослідних 
компетенцій як важливої складової професійних компетенцій, що ґрунтуються на 
когнітивних здібностях фахівця, його здатності до самостійного мислення та 
творчості. 

На конкурс було подано 221 захищену дипломну роботу студентів-випускників 
2012/2013 н.р. з 66 вищих навчальних закладів України за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями “спеціаліст“ та “магістр“, визнану переможцем внутрішніх конкурсів закладів 
освіти або номіновану Державними екзаменаційними комісіями цих закладів. 

Склад журі Всеукраїнського конкурсу включав представників 10 провідних 
вищих навчальних закладів з різних міст України, що здійснюють підготовку 
студентів за даною спеціальністю (на фото – журі конкурсу, робочий момент 
експертизи дипломних робіт). 

При оцінюванні дипломних робіт враховувалися: актуальність та новітність 
теми дослідження; ступінь науковості роботи; інформаційно-методичне та програмне 



забезпечення дослідження; практична значущість та апробація результатів 
дослідження. 

За результатами проведеного конкурсу дипломні роботи випускників Львівської 
комерційної академії освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр“ отримали вагомі 
відзнаки, що підтверджує високу якість підготовки фахівців. 

Дипломом І ступеня відзначено Капериз Мар’яну за дипломну роботу 
“Кадровий потенціал у системі стратегічного управління підприємством“ (науковий 
керівник д.е.н., проф. Іляш О.І.); дипломом ІІ ступеня – Проціва Ігоря за дипломну 
роботу “Мотивація персоналу та її взаємозв’язок із ефективністю господарської 
діяльності підприємства“ (науковий керівник к.е.н., доц. Гринкевич С.С.).  

Грамотою в номінації “За високу оригінальність власної економічної постановки 
задачі, її вирішення за допомогою ПЕОМ“ нагороджена Белошицька Галина за 
дипломну роботу “Економічна безпека підприємства: методи оцінки та механізм 
забезпечення“ (науковий керівник д.е.н., проф. Васильців Т.Г.). 

 

 



 



28-29 березня 2013 р. на базі Одеського національного економічного 
університету відбувся ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт за напрямом “Економіка підприємства та управління виробництвом“. 
Від Львівської комерційної академії до ІІ туру вийшли студенти 4 курсу напряму 
підготовки “Економіка підприємства“ С. Корнілов та І. Явтуховська. С. Корнілов 
виконав наукову роботу “Моделювання основних показників господарсько-фінансової 
діяльності підприємства з метою управління прибутком“ під керівництвом доц. каф. 
економіки підприємства Дуляби Н.І., а І. Явтуховська - “Дослідження інноваційної 
діяльності підприємства“ – під керівництвом доц. Городньої Т.А. За підсумками ІІ 
туру І. Явтуховська виборола 2 місце, а С. Корнілов – 3 місце.  

 

 



 

 



18-19 квітня 2013 р. у м. Мукачево на базі Мукачівського кооперативного 
торговельно-економічного коледжу відбулась Десята науково-практична конференція 
вищих навчальних закладів Укоопспілки “Інноваційні процеси та їх вплив на 
ефективність діяльності підприємства“. У ній взяли участь представники всіх 
навчальних закладів споживчої кооперації України.  

 

 

 

Від ЛКА представником був студ. 431 гр. В. Дорош із доповіддю “Необхідність 
інноваційного розвитку кооперативних підприємств ресторанного господарства“. 
Дистанційно участь у конференції взяли також студенти 432 гр. С. Корнілов із 
доповіддю “Сучасна візія управління прибутком на підприємстві“ та І. Явтуховська з 
доповіддю “Тенденції інноваційної діяльності в сучасній системі господарювання“. 

 



  

 

27-28 квітня 2013 р. студенти Інституту економіки та фінансів взяли участь у 
Всеукраїнському студентському чемпіонаті з вирішення гарвардських бізнес-кейсів 
“Case Champ 2013“. 

Команда “Alpari“ у складі магістрів спеціальності “Економіки підприємства“ 
Проціва Ігоря Романовича (група 631), Капериз Мар’яни Володимирівни (група 632) 
та магістра спеціальності “Банківська справа“ Баран Христини Володимирівни (група 
13.61), а також випускника спеціальності “Економіка підприємства“ 2012 року 
Мудрого Миколи Романовича посіла третє місце у півфінальній групі. 

 

Виступ В. Дороша на 
конференції ВНЗ 
Укоопспілки 

Команда “Alpari” 
після презентації 
свого проекту 



2. Участь у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах 

 
Студенти СНГ економіки підприємства постійно беруть активну участь у 

Всеукраїнських студентських олімпіадах. 
 

22 лютого 2013 р. кафедрою економіки підприємства проведено І етап 
олімпіади для студентів з дисципліни “Економіка підприємства“. В олімпіаді 
взяли участь 17 студентів напряму підготовки/спеціальності “Економіка 
підприємства“. Журі олімпіади у складі к.е.н., проф. Міценко Н. Г., к.е.н., проф. 
Блонської В. І., к.е.н., доц. Гринкевич С. С., к.е.н., доц. Заярної Н. М. визначило 
наступних переможців: 

1 місце – Проців Ігор Романович; 
2 місце – Пущик Вікторія Леонідівна; 
3 місце – Бакун Оксана Анатоліївна, Бугайчук Наталія Володимирівна. 
До участі у ІІ етапі олімпіади (9-11 квітня 2013 р.) у Полтавському 

національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка були скеровані 
студенти Проців Ігор Романович та Пущик Вікторія Леонідівна. 

 

 
 

 



3. Участь у наукових 
конференціях 

 

Студенти спец. “Економіка підприємства“ денної та заочної форм навчання 
взяли участь в науково-практичних студентських конференціях:  

- V Міжвузівській науковій конференції студентів, аспіранті та молодих вчених 
“Стратегія розвитку вітчизняних підприємств у глобальному середовищі“ (м. Львів, 
2013 р.); 

- VII Всеукраїнській науково-практичній конференція студентів, аспірантів і 
молодих вчених “Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і 
контролю діяльності підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій“ (м. Львів, 
2013 р.); 

- ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та студентів 
“Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем“ (м. Львів, 2013 р.);  

- ІV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 
молодих вчених “Формування механізмів управління якістю та підвищення 
конкурентоспроможності підприємств“ (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); 

- Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених “Економічні проблеми модернізації та інноваційний розвиток регіонів“ (м. 
Одеса, 2013 р.); 

- Десятій науково-практичній конференції студентів вищих закладів 
Укоопспілки “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності 
підприємства“ (м. Мукачеве, 2013 р.);  

- Міжнародній науково-практичній конференції “Пріоритети, напрями та сучасні 
чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти“ (м. 
Ужгород, 2013 р.); 

- Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених “Економіка, фінанси та менеджмент: проблеми та шляхи розвитку“ (м. 
Сімферополь, 2013 р.); 

- Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 
вчених “Формування механізмів управління якістю та підвищення 
конкурентоспроможності підприємств“ (м. Дніпропетровськ, березень 2013 р.);  

- Міжнародній науково-практичній конференції “Формування соціально-
економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій“ (м. 
Чернівці, 2013 р.); 

- Всеукраїнській науково-практичній конференції “Внутрішня торгівля: 
розвиток та механізми регулювання на макрорівнях“ (м. Львів, квітень, 2013 р.);  

- Міжнародній науково-практичній конференції “Naukowa przestrzen Europy - 
2013“ (м. Перемишль, 2013 р.);  

- І Міжвузівській студентській науково-практичній конференції “Розвиток 
індустрії гостинності в умовах глобалізацій них процесів: економічні та фінансові 
аспекти“ (м. Львів, 2013 р.). 



 
4. Основні заходи 

 

Кафедра економіки підприємства проводить роботу щодо залучення 
студентської молоді до наукової діяльності, яку спрямовано на: виявлення здібних і 
творчо мислячих студентів, залучення їх до різних форм наукової діяльності; 
формування загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок студентів; 
популяризацію науково-дослідної роботи; координацію студентської наукової роботи.  

Впродовж 2012/2013 н.р. у роботі 11 засідань наукового гуртка взяли участь 85 
студентів. Зокрема:  

20 лютого 2013 р.  – дебати Карла Поппера: “Перспективи та загрози 
проведення в Україні масштабних спортивних подій“ (в “стверджуючій“ команді, яка 
досліджувала та аргументовано обстоювала переваги проведення в Україні масштабні 
спортивні події на прикладі чемпіонату Європи з футболу ЄВРО–2012, брали участь: 
Дорош В. (432 гр.), Корнілов С. (432 гр.), Нечесанов М. (433 гр.), Жовтовський Н. (331 
гр.). Команду, яка заперечувала позитивний ефект проведення таких подій в Україні та 
коментувала загрози економічній та соціальній безпеці країни, представляли 
Карабаджан О. (433 гр.), Ткачук І.-М. (431 гр.), Канюка Н. (331 гр.), Радюк І. (331 гр.).  
 

    

 

 

 

Представля
є свої 

аргументи 
капітан 
стверджу-
вальної 
команди 
Дорош В. 



20 березня 2013 р. - науково-практичний семінар “Інтелектуальний капітал 
підприємства: особливості використання та напрями його формування“, в якому взяли 
участь 9 студентів. 

 

 

 
28 березня 2013 р. - зустріч студентів-членів гуртка із торговим представником 

Посольства Австрії в Україні п. Ґрегорем Постлем. Тема зустрічі “Порівняльний 
аналіз економічного розвитку України і Австрії у післякризовий період“ 
надзвичайно зацікавила як студентів, так і викладачів. 

Під час зустрічі були обговорені питання зовнішньоекономічної політики 
України та її відносини з Австрією на макро- та мікрорівні, можливості економіки 
України у разі її вступу до ЄС та Митного союзу, а також перспективи навчання та 
працевлаштування молоді в Австрії. Після перегляду фільму, який презентував 
основні досягнення економіки Австрії, та розповіді п. Г. Постля про шляхи стабілізації 
економіки країни та діяльності підприємств у післякризовий період, відбулась жвава 
дискусія, до якої долучились як викладачі, так і студенти. 



 

Наостанок п. Грегор подарував організаторам на згадку про свій візит книгу 
“Українсько-Австрійські зустрічі“, а від Львівської комерційної академії отримав 
примірник “Історії Львівської комерційної академії“.  

 

 

Ця зустріч принесла багато позитивних емоцій як студентам, так і гостеві з 
Австрії, який пообіцяв, що обов’язково знайде можливість відвідати  Львівську 
комерційну академію ще раз. 



 

26 квітня 2013 р. - круглий стіл: “Економічна безпека підприємництва як 
структуроутворюючий елемент теорії детінізації  економіки“, в якому взяли участь 10 
студентів наукового гуртка. 

 

 

 
23 травня 2013 р. - підсумкова студентська конференція “Післякризовий 

розвиток економіки України: засади стратегії модернізації“, проведена спільно 
студентськими науковими гуртками кафедр економіки підприємства та фінансів та 
кредиту, в якій взяли участь 13 студентів–членів студентського наукового гуртка 
кафедри економіки підприємства. 

 

Виступає із 
своїм 

дослідженням 
економічної 
безпеки 

підприємства 
Явтуховська І. 



  
 
11 вересня 2013 р. – відбулось організаційне засідання, на якому було прийнято 

нових членів гуртка та обрано нову старосту – Канюку Н., студ 431 гр., заступником 
обрано Корнілова С.М. 

 
18 вересня 2013 р. – відбувся круглий стіл на тему “Стратегічні напрямки 

розвитку потенціалу вітчизняних підприємств у посткризовому періоді“, в якому взяло 
участь 7 студентів 3-5 курсів. 

 

 

 
24 жовтня 2013 р. - науковий диспут на тему “Розвиток інфраструктури та 

підвищення інвестиційної привабливості підприємств в рамках підготовки до  
масштабних спортивних подій в Україні“, в якому взяло участь 19 членів СНГ.  



Крім того, студенти- члени гуртка активно долучаються до загально академічних 
та інститутських наукових заходів, зокрема у ІV міжвузівському студентському 
науково-практичному семінарі на тему “Соціально-економічні наслідки та стратегія 
реформування фінансової системи України“, який відбувся 20 листопада 2013 р. взяли 
участь студенти 4-5 курсів, зокрема: Качмар Н.М., Бугайчук Н.В., Струс О.І. та 
студентка 4 курсу Радюк І.І. 

 

 

 

Також члени СНГ економіки підприємства 19 вересня 2013 р. взяли участь у 
зустрічі з радником міністра фінансів Чехії Карелом Свободою, який провів студентам 
академії семінар з “Фінансової грамотності у практиці“. У живій та веселій атмосфері 
учасники обговорили такі основні пункти: Методи управління коштами, 
“Міліонерське коло“, Європейський та український топ-менеджмент.  

 



 

 

 



 

 
Необхідно відзначити активну участь кращих студентів спеціальності 

“Економіка підприємства“ у публікаціях. Зокрема, студентами магістратури денної 
форми навчання опубліковано 18 наукових статей та 30 тез доповідей наукових 
статтей у співавторстві із викладачами кафедри. Студентами магістратури заочної 
форми навчання опубліковано 16 статей у фахових наукових виданнях з економіки; 
участь у наукових конференціях взяли 23 студенти.  

Крім того, під науковим керівництвом викладачів кафедри беруть участь у 
наукових конференціях та публікують наукові статті студенти 3-4 курсів напряму 
підготовки “Економіка підприємства“ та інших напрямів, зокрема “Фінанси і кредит“ 
та “Облік і аудит“. 
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1. Найголовніші досягнення  
 
 
Кафедра банківської справи налагодила співпрацю з Управлінням 

Національного банку України у Львівській області з метою просвітницької діяльності, 
обміну досвідом та залучення студентів для участі у конкурсах на заміщення 
вакантних посад. 8 листопада 2013 р. відбулася лекція в рамках Всеукраїнського 
тижня фінансової грамотності та Всесвітнього дня заощаджень. На лекції були 
присутні студенти 4 курсу напряму підготовки “Фінанси і кредит“, студенти-магістри 
спеціальності “Банківська справа“, члени студентського наукового гуртка 
“Інтелектбанк“, викладачі кафедри. Головна мета заходу – підвищення рівня 
фінансової грамотності та популяризація ідеї системного заощадження коштів заради 
фінансової стабільності у майбутньому 

Всеукраїнський тиждень фінансової грамотності  проходить під егідою 
Національного Банку України та цього року відбувався вперше. У рамках Тижня 
відбувся і Всесвітній день заощаджень, який святкується з 1924 року. Головними 
завданнями згаданих заходів є підвищення рівня фінансової грамотності населення 
України та популяризація ідеї системного заощадження коштів заради фінансової 
стабільності у майбутньому. 

На лекції були присутні студенти 4 курсу напряму підготовки “Фінанси і 
кредит“, студенти-магістри спеціальності “Банківська справа“, члени студентського 
наукового гуртка “Інтелектбанк“, викладачі кафедри. 

Завідувач кафедри проф. Копилюк Оксана Іванівна від імені присутніх привітала 
лектора – Опейду Миколу Костянтиновича, начальника Департаменту інформаційного 
забезпечення Управління Національного банку у Львівській області. 

Опейда М.К. ознайомив присутніх із методиками, які дозволяють зберігати 
кошти та розраховувати особистий бюджет. Уміння заощаджувати та планувати свої 



витрати – одна з базових навичок дорослої та самостійної людини. Заощадження 
дозволяють створити так звану “подушку фінансової безпеки“, яка забезпечує 
стабільність в періоди тимчасових фінансових труднощів.  

Інформація, яка прозвучала на лекції, була актуальною як для студентів, так і 
для викладачів. Присутні дізналися про те, як заощаджувати і який рівень заощаджень 
є можливим і оптимальним, яка “подушка фінансової безпеки“ є доцільною на 
випадок тимчасової втрати доходів і чим це обґрунтовується, що таке “бюджет 
доходів і витрат“ та як його планувати. 

Не менш цікавою для студентів та викладачів була інформація про безпеку 
банківських продуктів, зокрема дебетних та кредитних карток. Як убезпечити свої чи 
кредитні кошти, які знаходяться на картковому рахунку? Це питання актуальне 
сьогодні для кожного. Опейда М.К. розповів про можливі шахрайські схеми, внаслідок 
яких власники карток можуть втратити свої кошти, та про правила, яких слід 
дотримуватись, щоб не постраждати від дій зловмисників. 

Що можна і що не варто робити зі своєю пластиковою карткою, які є ступені 
захисту та багато іншої корисної інформації почули слухачі під час лекції.  

До слова, кафедра банківської справи налагодила співпрацю з Управлінням 
Національного банку України у Львівській області з метою просвітницької діяльності, 
обміну досвідом та залучення студентів для участі у конкурсах на заміщення 
вакантних посад. 

 
 

 
Слухачі зацікавлені розповіддю лектора 

 



 
Розраховуємо розмір “фінансової подушки безпеки“ 

 

 
Найуважніші слухачі – члени студентського наукового гуртка “Інтелект-банк“ 

магістри спец. “Банківська справа“ 



 
Робота з аудиторією  

 
Ось такі ступені захисту повинні бути у банківської картки 



 

 

 

2. Участь у 
Всеукраїнських 

студентських олімпіадах 

 
Кафедрою банківської справи 22 лютого 2013 р. проведено І етап олімпіади для 

студентів з дисципліни “Інвестування“, 26 лютого 2013 р. –  зі спеціальності 
“Банківська справа“, а 27 лютого 2013 р. відбувся І Internet-тур олімпіади для студентів 
з дисципліни “Страхова справа“. 

У першому турі студентської олімпіади взяли участь понад 50 студентів 4 курсу 
напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит“ та магістрів спеціальностей 
“Банківська справа“ і “Фінанси і кредит“. 

Журі І етапу олімпіади у складі проф. Копилюк О.І., к.е.н., доц. Рущишин Н.М., 
д.е.н., проф. Вовчак О.Д., к.е.н., доц. Чікіти І.Б., ст. викл. Кульчицької Н.С.,  к.е.н., доц. 
Самури Ю.О., ст. викл. Завійської О.І. визначило наступних переможців:  

- з дисципліни “Інвестування“: 
1 місце - Захарова Людмила Василівна; 
2 місце - Жеплинська Соломія Юріївна; 
3 місце - Хім`як Анастасія Богданівна. 
- з дисципліни “Банківська справа“: 
1 місце - Ханюченко Володимир Володимирович; 
2 місце - Заєць Марта Петрівна; 
3 місце - Давид Уляна Ігорівна; 
Також журі відзначило найбільш активних учасників олімпіади: Баран Х. В. 

13.61гр., Михалець У. Г. 662 гр., Породко О. Ю. 662 гр., Кравець О. М. 13.61 гр., 
Жінчин Х. В. 13.61 гр.,  Хвостенко О. О. 662 гр., Ханюченко В., Заєць М., Давид У., 
Баран Х., Віхоть О., Слюсар Р., Захарова Л., Жеплинська С., Гаврилко В., Баховська Л., 
Гусєва В. 

 



 
Урочисте відкриття студентської олімпіади кафедрою банківської справи. 
 
 

 
Студенти спеціальності банківська справа виконують завдання олімпіади з дисципліни 

“Банківська справа“ 
 
 



 
Студенти 4 курсу напряму підготовки “Фінанси і кредит“ працюють над завданнями 

олімпіади з дисципліни “Інвестування“ 
 

 
Робочі моменти олімпіади. 

 
 



18-20 березня 2012 року в м. Донецьку відбувся ІІ етап олімпіади з дисципліни 
“Інвестування“, в якому взяли участь студентки Захарова Л.В. і Жеплинська С.Ю. За 
результатами ІІ етапу студенти нагороджені грамотами за активну участь у ІІ турі 
Всеукраїнської студентської олімпіади з “Інвестування“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 



 





Переможці І етапу олімпіади зі спеціальності “Банківська справа“ Ханюченко В. 
В та Заєць М. П. взяли участь в ІІ етапі олімпіади, який відбувся 10-12 квітня 2013  у 
Харківському інституті банківської справи Університету банківської справи НБУ. За 
результатами ІІ етапу студенти нагороджені грамотами за активну участь у 
Всеукраїнській студентській олімпіаді.  



 



 

 
 

3. Участь 
у наукових 

конференціях 
 

У 2013 р. студенти спеціальності “Банківська справа“ ОКР магістр під 
керівництвом викладачів кафедри доц. Рущишин Н.М., доц. Музички О.М., доц. Чікіти 
І.Б., доц. Кирпатенка В.М. взяли участь у таких наукових конференціях: 

1.Науково-практичний семінар “Фінансово-економічні напрями розвитку 
України в умовах інтеграційних трансформацій“ (12 березня 2013 року, м. Львів): 

- Давид У. “Особливості нагляду за діяльністю банків на основі міжнародного 
досвіду оцінювання та управління ризиками“. 

- Заєць М.  “Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем“ на тему: 
“Напрями мінімізації банківських кредитних ризиків“. 

 
2. Науково-практична конференція “Фінансово-інвестиційна політика в 

Україні: стан, проблеми та перспективи“ (14-15 березня 2013 року, м. Львів): 
- Давид У.  “Вдосконалення оцінки ризиків з погляду банківського нагляду у 

контексті впровадження Базеля ІІІ“. 
 
3. IV Міжнародна науково-теоретична конференція “Творчий пошук молоді 

– курс на ефективність“ (19 лютого 2013 року, м. Хмельницький). 
- Давид У. “Оцінка ризиків банків на основі виконання обов’язкових економічних 

нормативів Національного банку України“; 
- Заєць М.  “Підвищення якості кредитного портфеля в контексті ефективного 

управління активами банків“. 
 
4. XIII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів та студентів 

“Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем“ (26-27 березня 2013 
року, м. Львів): 

- Заєць М.  “Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем“ на тему: 
“Напрями мінімізації банківських кредитних ризиків“. 

 
5. ІV Міжвузівський студентський науково-практичний семінар ,,Соціально-

економічні наслідки та стратегія реформування фінансової системи України“ (20 
листопада 2013 р., м. Львів): 

- Кусковець В.  “Достатність капіталу банку та фактори, що її визначають“. 
 
6. І Міжнародна студентсько-аспірантська конференція “Економічна та 

фінансова безпека держави та регіонів“ (12-13 грудня 2013 р., м. Львів) 
- Максим’як Ю. “Теоретичні засади дослідження фінансової глобалізації та її 

впливу на банківський сектор економіки“. 



 
 
 
 
 
 

- Баран Х. – сертифікат 
за перемогу у півфіналі 
командного змагання з 
розв’язування бізнес-
кейсів Case Champ 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Заяць М. та Давид У. – 
сертифікат за участь у IV 
Міжнародній науково-
теоретичній конференції 
“Творчий пошук молоді – курс на 
ефективність“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Основні заходи 
 
 
Впродовж 2013 р. відбулося 10 засідань студентського 

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

 
У 2013 р. відбувались також спільні засідання студентських наукових гуртків 

кафедр фінансів і кредиту та банківської справи. На одному з таких засідань 29 жовтня 
2013 р. студенти ознайомилися з методами пошуку інформації в мережі Інтернет, 
дізналися про можливості, які надає пошукова система Google, оператори та засоби, 
які полегшують пошук потрібної інформації, змогли спробувати ці можливості 
безпосередньо в дії. 

 

 
К.е.н., ст. викл. кафедри банківської справи Костак Зоряна Романівна розповідає про 

вимоги до написання наукових статей та тез доповідей. 
 
 



 
Учасники гуртка слухають лекцію про основи наукових досліджень 

 
 

 
Члени студентських наукових гуртків кафедр банківської справи та фінансів і кредиту 

вдосконалюють навички роботи з пошуковими системами 
 



 
Працівник ЛКА Андрій Карпа розповідає студентам про маленькі хитрощі роботи з 

пошуковими системами 
 
На засіданні гуртка 15 жовтня 2013 р. проведено конкурс серед студентів 

магістрів щодо визначення тематики наукових робіт для участі у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 
згідно з наказом МОНУ № 1281. До участі в конкурсі вибрані студенти гр. 13-61 
Кусковець В., Максим’як Ю,  Тупчак Н., Пасічник Н. За результатами І-го туру 
конкурсу, який відбувся 10 грудня 2013 р., до участі у ІІ турі рекомендовані роботи 
Кусковець В. на тему “Забезпечення достатності банківського капіталу в контексті 
вимог міжнародних стандартів“ (наук. керівник доц. Музичка О.М.) та Максим’як Ю. 
на тему “Розвиток банківської системи України в умовах глобалізації“ (наук. керівник 
доц. Чікіта І.Б.).  

 



 
 

5. Студентські 
публікації 

 
 
У 2013 р. студентами СНГ банківської справи за результатами участі у 

конференціях опубліковано низку наукових статей:  
1. Давид У. Оцінка ризиків банків на основі виконання обов’язкових 

економічних нормативів Національного банку України  / У. Давид // Творчий пошук 
молоді – курс на ефективність: тези доп. IV Міжнародної наук.-теорет. конф. молодих 
учених, аспірантів, студентів, 19 лютого 2013 р. – Кам'янець-Подільський: ПП 
“Медобори-2006“, 2013. – С.74-76. 

2. Заєць М. Підвищення якості кредитного портфеля в контексті ефективного 
управління активами банків / М. Заєць // Творчий пошук молоді – курс на 
ефективність: тези доп. IV Міжнародної наук.-теорет. конф. молодих учених, 
аспірантів, студентів, 19 лютого 2013 р. – Кам'янець-Подільський: ПП “Медобори-
2006“, 2013. – С. 189-192.  

3. Заєць М. Напрями мінімізації банківських кредитних ризиків / М. Заєць // 
Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем : збірник тез XIII 
Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів та студентів, 26-27 березня 
2013 року / Відп. За вип. О.О. Другов. – Львів: ЛЫБС УБС НБУ, 2013. –С. 268-271. 

4. Кусковець В. Достатність капіталу банку та фактори, що її визначають / В. 
Кусковець // Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової 
системи України: матеріали ІV Міжвузівського студентського науково-практичного 
семінару, 20 листопада 2013 р. – Львів : Львівська комерційна академія, 2013. – С. 89-
91. 

5. Максим’як Ю. Теоретичні засади дослідження фінансової глобалізації та її 
впливу на банківський сектор економіки / Ю. Максим’як // Економічна та фінансова 
безпека держави та регіонів : матеріали І Міжнародної студентсько-аспірантської 
конференції, 12-13 грудня 2013 р.– Львів : Львівська державна фінансова академія, 
2013. – С.45-47. 

 


