
ЖУРНАЛІСТИКА СЬОГОДНІ – ЦЕ БІЗНЕС 

22.02.2022  

 

 21 лютого 2021 року в університеті відбулася онлайн зустріч журналістки, власниці 

інтернет-видання «Львівський портал», маркетологині Тетяни Овчаренко зі студентами 

спеціальності «Журналістика» (ОПП «Реклама в бізнесі»). 

 Спікерка розповіла про виклики, які сьогодні стоять перед журналістами, 

створення та функціонування інтернет-видань та наявну конкуренцію цих медій 

в Україні, сумісність журналістської та маркетингової діяльностей. 

Також, Тетяна Овчаренко детально описала історію створення інтернет-

видання «Львівський портал», яке є досить популярним серед читачів, оскільки 

оперативно та достовірно висвітлює актуальні місцеві події. Також вона 

акцентувала на підготовці молодих фахівців, роботі редакції у найбільш кризові 

часи, а також поділилася з нами своїми медійними планами на майбутнє. 

Слід відзначити, що керівниця «Львівського порталу» наголосила на 

можливості для студентів університету проходити стажування в редакції, з 

метою отримання корисних порад та вказівок для подальшої журналістської 

діяльності. 

РИНОК ПРАЦІ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ УНІВЕРСИТЕТУ: СКІЛЬКИ 

МОЖНА ЗАРОБЛЯТИ? 

29.04.2022  
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 Кожного року випускники шкіл – абітурієнти стоять перед вибором своєї 

майбутньої професії, керуючись різними критеріями. Одні вибирають майбутню 

професію за рекомендаціями батьків, часто обираючи таку ж професію, що і вони, інші – 

за гарною назвою або за рекомендаціями друзів. 

 Університет здійснює підготовку фахівців за різними освітньо-

професійними програмами, які активно є затребуваними на ринку праці. 

Нами здійснено на основі даних сайту https://www.work.ua добірку професій, 

на які наші випускники можуть претендувати, що представлені на ринку 

праці України та їх основні фінансові переваги (заробітна плата). 
  

Інженер-програміст – 14 000 – 77 000 грн; 

Системний адміністратор – 10 000 – 25 000 грн; 

Промоутер (продажі екскурсій) – від 15 000 грн; 

Менеджер (спеціаліст) з туризму – від 10 000 грн; 

 ринок в більшості випадків представлений самозайнятими особами (фізичними 

особами-підприємцями), що дає можливість започаткувати власну справу та 
самостійно надавати туристичні послуги для туристів; 

Екскурсовод, гід – від 10 000 грн; 

 ринок в більшості випадків представлений самозайнятими особами (фізичними 

особами-підприємцями), що дає можливість започаткувати власну справу та 

самостійно проводити екскурсії; 

Бізнес-аналітик – 10 000 – 17 000 грн; 

Економіст зі знанням англійської мови – 15 000 – 25 000 грн; 

Економіст відділення банку – 9 000 – 15 000; 

Економіст з праці – 8 500 – 15 000; 

Бухгалтер – 10 000 – 25 000; 

 можна врахувати таке поняття, як часткова зайнятість і працювати на 
декількох суб’єктах господарювання; 

Бухгалтер управлінського обліку – від 11 000 грн; 

Головний бухгалтер – 15 000 – 75 000 грн; 

 можна врахувати таке поняття, як часткова зайнятість і працювати на 
декількох суб’єктах господарювання; 

Помічник аудитора – 11 000 – 20 000 грн; 

Кошторисник – 12 000 – 18 000 грн; 

Фінансист - 9 000 – 18 000 грн; 

Фінансовий менеджер -  8 000 – 20 000 грн; 

Фінансовий аналітик - 10 000 – 20 000 грн; 

 можна врахувати таке поняття, як часткова зайнятість і працювати на 

декількох суб’єктах господарювання; 

https://www.work.ua/


Фінансовий директор - 25 000 – 75 000 грн; 

Спеціаліст служби економічної безпеки – 12 000 – 21 500 грн; 

Менеджер відділу міжнародної логістики - 10 000 – 25 000 грн; 

Проєктний менеджер - 10 000 – 30 000 грн; 

Менеджер з продажу - 8 000 – 50 000 грн; 

Менеджер з персоналу - 9 000 – 18 000 грн; 

Менеджер з адміністративної діяльності – 8 000 – 21 000 грн; 

Менеджер зовнішньоекономічної діяльності – 13 000 - 30 000 грн; 

Адміністратор ресторану – 10 000 - 20 000 грн; 

Директор ресторану – від 25 000 грн; 

Працівник на пивоварню - 13 000 - 16 000 грн; 

Кухар - 9 000 - 13 000 грн; 

 на ринку представлено багато вакансій часткової зайнятості, тому фахівець 

може врахувати таке поняття, як позмінна робота і працювати на декількох 
суб’єктах господарювання 

Гриль-майстер  - 11 000 - 15 000 грн; 

 на ринку представлено багато вакансій часткової зайнятості, тому фахівець 

може врахувати таке поняття, як позмінна робота і працювати на декількох 

суб’єктах господарювання; 

Сушист - 9 000 - 14 000 грн; 

 на ринку представлено багато вакансій часткової зайнятості, тому фахівець 

може врахувати таке поняття, як позмінна робота і працювати на декількох 
суб’єктах господарювання; 

Бариста  - 11 000 - 14000 грн; 

 на ринку представлено багато вакансій часткової зайнятості, тому фахівець 

може врахувати таке поняття, як позмінна робота і працювати на декількох 
суб’єктах господарювання; 

Піцейола - 11 000 - 14 000 грн; 

 На ринку представлено багато вакансій часткової зайнятості, тому фахівець 

може врахувати таке поняття, як позмінна робота і працювати на декількох 

суб’єктах господарювання; 

Адміністратор готелю – 9 000 - 20 000 грн; 

Директор готельного комплексу – від 20 000 грн; 

Комерційний директор – 15 000 – 55 000 грн; 

Товарознавець – 10 000 – 14 000 грн; 

Супервайзер – від 20 000 грн; 

Експерт з продажу - 8 500 - 25 000 грн; 

Менеджер з транспортної логістики (логіст) – 8 000 - 35 000 грн; 

Митний брокер, декларант  – 7 500 - 25 000 грн; 

Диспетчер, брокер – 10 000 - 20 000 грн; 

Маркетолог, інтернет-маркетолог, бренд-менеджер,  SMM-менеджер, 



Аналітик з маркетингу, Трейд-маркетолог – 9 000 - 25 000 грн 

Мерчендайзер - 9 000 - 15 000 грн; 

Менеджер з реклами, Project-менеджер,  спеціаліст з просування, менеджер 

з комунікацій - 9 000 - 20 000 грн; 

Таргетолог, PPC-спеціаліст, копірайтер - 11 500 - 25 000 грн; 

Керівник юридичного відділу – від 20 000 грн. 

Юрист, юрисконсульт – від 14 000 грн. 

 

 

РОЗГЛЯНУТО АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 

27.05.2022  

 

 27 травня 2022 року у межах роботи Науково-практичного центру дослідження та 

захисту прав людини ЛТЕУ та курсу лекцій з дисципліни “Адміністративне процесуальне 

право України”, відбулася лекція у форматі он-лайн к.ю.н., члена Ради суддів України, 

судді-спікера Львівського окружного адміністративного суду Сасевича Олександра 

Михайловича на тему «Актуальні аспекти здійснення адміністративного судочинства в 

Україні» для студентів спеціальності “Право” (ОПП “Право”). 

Модератор заходу - професор кафедри теорії держави і права, директор 

Науково-практичного центру дослідження та захисту конституційних прав 

особи Андрій Богданович Медвідь. 

Під час заходу лектором висвітлено актуальну проблематику щодо побудови 

системи адміністративного судочинства та органів судового самоврядування, 

проаналізовано окремі новели Кодексу адміністративного судочинства України 

та цікаві приклади судової практики. 

На лекції були присутні студенти та професорсько-викладацький склад 

університету, які відзначили надзвичайно високий науковий та практичний 

рівень проведеного заходу. 
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ПРО ЖУРНАЛІСТІВ ТА ЖУРНАЛІСТИКУ ПІД ЧАС ВІЙНИ, І НЕ ТІЛЬКИ... 

24.05.2022  

 

 

 23 травня 2022 року студенти спеціальності «Журналістика» мали змогу 

поспілкуватися із журналісткою, ведучою програм "Добрий ранок" на "UA:Львів" , 

"Головне" на "Еспресо", а сьогодні "Народне Толк-Шоу" на телеканалі "НТА" та ведучою 

радіо "Вголос" Наталкою Кухтою. 

 Під час зустрічі говорили про специфіку роботи ведучої, про виклики 

сьогодення, зокрема, реалії воєнного стану, які сьогодні стоять перед 

журналістами,  і чи змінила ця війна журналістів, про функціонування 

традиційних медіа, про роботу редакції з авторами-ведучими, та як 

такий  "дует" впливає на успіх програм,  бути / не бути традиційним медіа, 

якщо є інтернет-ЗМІ. 

 Спікерка надала кілька важливих порад для початківців-журналістів, 

зокрема, приділяти велику увагу саморозвитку в цій професії, а також 

поділилася навичками та знаннями щодо роботи ведучої, як на телебаченні, так 

і на радіо.Крім того, Наталка Кухта відповіла на всі питання студентів та 

поділилася зі студентами найбільш цікавими, яскравими, клопіткими 

моментами без грифу "секретно" з тв- та радіобуднів.  
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-

РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ «ГАРМОНІЯ» 

11.06.2022  

 

 '10 червня 2022 року згідно теми лекційного заняття «Доступність об’єктів для осіб 

з інвалідністю» з дисципліни «Організація обслуговування осіб з інваліднністю» доцентом 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Іриною Тучковською організовано 

онлайн зустріч для студентів ОПП «Медичний та оздоровчий», ОПП «Туризм» та ОПП 

«Готельно-ресторанна справа» з заступником директора з виховної роботи КЗ ЛОР 

«Навчально-реабілітаційним центром І-ІІ ступенів «ГАРМОНІЯ» Ольгою Шепічак. 

 Під час заняття присутні ознайомилися з напрямами діяльності закладу в 

організації інклюзивної освіти, матеріально-технічною базою та досягненнями 

при обслуговування осіб з інвалідністю. 

 

ЗАНЯТТЯ ВІД ЗАСНОВНИЦІ РЕКРУТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 

21.09.2022  
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 20 вересня 2022 року в університеті відбулося заняття з дисципліни “Управління 

персоналом” для студентів ОПП “Менеджмент”, яке провела випускниця університету, 

засновниця рекрутингового агентства Наталія Лаба. 

 На занятті розкрито зміст кадрової політики та кадрової стратегії 

організації, їх особливості в умовах сьогодення. 

Практичні завдання у вигляді кейсів дозволили сформувати у майбутніх 

менеджерів знання щодо розроблення кадрової політики та формування 

кадрової стратегії організації. 

 

 


