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Львівський національний аграрний університет  

© Г. Сиротюк, 2014 

Науково-дослідна робота студентів – скла-

дова професійної підготовки, що передбачає 

засвоєння методології і методики досліджен-

ня, а також систематичну участь у дослідни-

цькій діяльності, озброєння технологіями і 

вміннями творчого підходу до дослідження 

певних наукових проблем. 

Дослідницька робота дає студентам змогу 

переконатися в доцільності отриманих у про-

цесі навчання знань, умінь і навичок. Крім 

того, вона доводить, як важливо сьогодні  

мати високу теоретичну підготовку, зрозумі-

ти практичну значущість отриманих знань 

тощо. 

Успішною є участь студентів економічно-

го факультету Львівського національного 

аграрного університету у конкурсах бізнес-

планів, дипломних і наукових робіт. 

Зокрема Баумкетнер Ірина Дмитрівна, 

студентка групи Мо-51, отримала диплом      

ІІ ступеня за бізнес-план зі створення бага-

тофункціонального сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу “Попелі” в ре-

гіональному конкурсі бізнес-планів серед 

студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Мін-

агрополітики України (науковий керівник – 

ст. викладач Войнича Л. Й.) 

У листопаді 2013 р. проходив конкурс ди-

пломних робіт у Донецькому національному 

університеті економіки і торгівлі ім. Туган-

Барановського. Призерами стали студенти: 

Бадиляка Анастасія Олегівна зі спеціаль-

ності “Облік і аудит” ОКР “Магістр” – дип-

лом ІІІ ступеня (науковий керівник: к. е. н., 

доцент Сиротюк Г. В.); Волошин Богдан Вік-

торович зі спеціальності “Фінанси” ОКР 

“Спеціаліст” – диплом ІІІ ступеня (науковий 

керівник: к. е. н., доцент Рубай О. В.); Яськів 

Віктор Васильович зі спеціальності “Еконо-

міка підприємства” ОКР “Магістр” – диплом 

ІІІ ступеня (науковий керівник: к. е. н., до-

цент Гавука І. С.).  

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студе-

нтських наукових робіт із природничих,   те-

хнічних і гуманітарних наук 2013/2014 н. р., 

організованого Міністерством освіти і науки 

України, призерами стали шість студентів: 

Телюк Андріана Миколаївна, ст. групи       

Оа-41, – диплом І ступеня з галузі науки 

“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” у 

Київському національному університеті    

імені Т.Г. Шевченка (науковий керівник: к. е. 

н., доцент Петришин Л. П.); Кольбух Хрис-

тина Володимирівна, ст. групи Мо-42, – дип-

лом ІІ ступеня з галузі науки “Економіка    

підприємства та управління виробництвом”   

в Одеському державному економічному уні-

верситеті (науковий керівник: к. е. н., профе-

сор Янишин Я. С.); Сиротюк Катерина Сергі-

ївна, ст. 1-го курсу магістратури, – диплом   

ІІІ ступеня з галузі науки “Гендерні дослі-

дження” у Луганському національному уні-

верситеті імені Т.Г. Шевченка (науковий ке-

рівник: д. е. н., професор Черевко Г. В.); 

Крисюк Марія Сергіївна, ст. групи Мо-31 – 

диплом ІІІ ступеня з галузі науки “Політичні 

науки” у Миколаївському національному 

університеті імені В.О. Сухомлинського (на-

уковий керівник: ст. викладач Войнича 

Л. Й.); Могила Мар’яна Мар’янівна, ст. гру-

пи Мек-45, – диплом ІІІ ступеня з галузі нау-

ки “Маркетинг, управління персоналом і 

економіка праці” у Полтавському універ-

ситеті економіки і торгівлі (науковий ке-

рівник: к. е. н., ст. викладач Брух О. О.); 

Крупич Степан Олегович, ст. групи Мек-45, 

– диплом ІІІ ступеня з галузі науки “Еконо-

міка сільського господарства і АПК” в Уман-

ському національному університеті садівни-

цтва (науковий керівник: к. е. н., доцент Че-

ревко І. В.). 

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу сту-

дентських наукових робіт, організованого 

Міністерством аграрної політики і продово-

льства України, призерами стали сім студен-

тів: Солімчук Олена Сергіївна, ст. групи    

Мо-32 – з напряму “Менеджмент” у Хар-

ківському національному технічному уні-

верситеті сільського господарства ім. П. Ва-

силенка (науковий керівник: к. е. н., доцент 

Желєзняк А. М.); Сілецька Марта Олександ-

рівна, ст. групи Мо-61, – з напряму “Мене-

джмент” у Харківському національному тех-

нічному університеті сільського господарства 
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ім. П. Василенка (науковий керівник: к. е. н., 

доцент Михалюк Н. І.); Хамуляк Юрій Юрі-

йович, ст. групи Мо-31, – з напряму “Еконо-

міка підприємства” у Полтавській держав- 

ній аграрній академії (науковий керівник:     

к. е. н., ст. викладач Хірівський Р. П.); Побі-

гушка Уляна Володимирівна, ст. групи     

Фін-63, – з напряму “Фінанси та кредит”       

у Житомирському національному агроеко-

логічному університеті (науковий керівник: 

к. е. н., ст. викладач Томашевський Ю. М.); 

Телюк Андріана Миколаївна, ст. групи      

Оа-41, – з напряму “Облік і аудит” у Біло-

церківському національному аграрному уні-

верситеті (науковий керівник: к. е. н., доцент 

Петришин Л. П.); Шигінська Інна Михай-

лівна, ст. групи Оа-31, – з напряму “Еконо-

мічна кібернетика” у Луганському націо-

нальному аграрному університеті (науковий 

керівник: к. ф.-м. н., доцент Пасічник Т.В.); 

Солімчук Олена Сергіївна, ст. групи Мо-32, – 

з напряму “Маркетинг” у Дніпропетровсько-

му державному аграрному університеті (нау-

ковий керівник: к. е. н., професор Яни-        

шин Я. С.). 

Усім переможцям бажаємо подальших 

наукових звершень.  

Науково-дослідна робота студентів є най-

важливішим аспектом формування особисто-

сті майбутнього вченого та фахівця високої 

кваліфікації, тому економічний факультет 

створює всі умови для залучення талановитої 

молоді до наукової діяльності, сприяє погли-

бленню взаємозв’язку наукової діяльності з 

навчальним процесом, забезпечує участь 

студентів у наукових дослідженнях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Переможець конкурсу Телюк Андріана з призерами та членами жюрі. 
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