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Студентська наукова робота 

 

Щороку одним із напрямів студентської наукової діяльності є участь у 
засіданнях наукового гуртка «Клуб маркетолога», який створений і діє при 
кафедрі маркетингу (під керівництвом доц. Бук Л.М.). Найактивнішими його 
учасниками є студенти 4 і 5 курсів спеціальності “Маркетинг”, проте студенти 
молодших курсів приймають участь не лише як слухачі, але й як доповідачі.  

Засідання наукового гуртка відбувається за участі викладачів кафедри. 
Студенти представляють доповіді, підготовлені за даними власних досліджень 
(анкетувань) і досліджень кон'юнктури товарних ринків, презентують підсумки 
власноруч розроблених бізнес-планів і проектів товарних марок, готують цікаві 
доповіді до Дня маркетолога, Дня захисту прав споживачів тощо.  

 

  
 

Підготовлені доповіді супроводжуються розробленими презентаціями і 
представляються з використанням мультимедійного проектору. Найкращі 
доповіді, що апробовані на засіданні наукового гуртка “Клуб маркетолога”, 
готуються для подальшого представлення на засіданні наукового гуртка 
факультету МЕВ, внутрішніх і зовнішніх студентських конференціях, а також 
для подання у вісники і збірники наукових праць у вигляді статей та для участі 
у конкурсах студентських наукових робіт, маркетингових планів тощо.  

 



3 червня 2013 року відбулось чергове засідання Клубу маркетолога, на 
якому студенти 3-го курсу спеціальності «Маркетинг» представляли результати 
проведених ними маркетингових досліджень.  

 
17 травня 2013 року на кафедрі маркетингу відбувся круглий стіл як 

науковий практикум на тему «Розробка елементів комплексу маркетингових 
комунікацій для підприємств на регіональному ринку». Захід завершував 
вивчення курсу «Реклама» студентами 4-го курсу спеціальності «Маркетинг» та 
представлення ними розроблених рекламних стратегій для діючих підприємств 
на ринку м. Львова. Зокрема, студентами було розроблено комплекс рекламних 
і маркетингових заходів для мережі ресторанів у дорозі «Аля мінут», «Економ-
таксі», канцелярських товарів ТМ «Добрий» та кафедри маркетингу.  

На науковому заході були присутні підприємці з різних сфер бізнесу, 
представники міської влади і викладачі академії. Організатори заходу – доцент 
кафедри маркетингу Балук Н.Р. і асистент Яхвак Д.М. 

 

 
 
23 квітня 2013 року асистент кафедри маркетингу Дмитрів Анна 

Ярославівна захистила кандидатську дисертацію на тему «Маркетингове 
забезпечення розвитку вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг» за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). Успішний захист відбувся у Спеціалізованій вченій 
раді Львівської комерційної академії.  



 
 
3 квітня 2013 року в рамках проведення в ЛКА наукової конференції 

професорсько-викладацького складу і аспірантів на тему «Актуальні проблеми 
після кризового відновлення економіки України» відбулося секційне засідання 
кафедри маркетингу «Реалізація маркетингових засад у процесі відновлення 
економіки України». 

У вступному слові заступник завідувача кафедри з наукової роботи доц. 
Бук Л.М. привітала учасників секційного засідання та подякувала усім, хто 
активно взяв участь у поточній академічній науковій конференції та зауважила, 
що особливо приємно бачити серед присутніх студентів-магістрів спеціальності 
"Маркетинг". 

 
 
Свої презентації представили доц. Балук Н.Р., доц. Бук Л.М., доц. Басій 

Н.Ф., ст. викл. Музика О.М. 

  
 
Старший викладач Музика О.М. у доповіді "Нейромаркетинг як напрям 

маркетингових досліджень" розкрила сутність та історію виникнення такого 
поняття як нейромаркетинг; окреслила сфери його застосування та методи 



нейромаркетингових досліджень. Доповідач наголосила на існуючому досвіді 
та перспективах використання нейромаркетингу у маркетинговій діяльності 
вітчизняних підприємств. 

 
29 березня 2013 року студентка спец. “Маркетинг” кафедри маркетингу 

факультету міжнародних економічних відносин Валько Наталія взяла участь у 
науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт із групи спеціальностей “Маркетинг, управління персоналом і 
економіка праці”, який проходив у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

У фіналі конкурсу студ. Валько Наталія доповідала результати власних 
наукових досліджень, проведених під керівництвом доц. кафедри маркетингу, 
к.е.н. Балук Надії Романівни, та отримала диплом ІІІ ступеня.  

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 08.04.2013. 
 

  
 

У лютому 2013 року на кафедрі маркетингу відбувся науковий семінар 
«Маркетингові прийоми як спосіб нагромадження і використання досвіду 
маркетингової діяльності». Основним доповідачем виступив д.е.н., професор, 
завідувач кафедри маркетингу Дайновський Юрій Анатолійович.  

Доповідь викликала жвавий інтерес і активне обговорення.  
 

Проф. Дайновський Ю.А.  обговорює концептуальні підходи  
до формування прийомів маркетингу 



Проф. Дайновський Ю.А. розвинув матеріал, із яким він попередньо 
виступав на Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингова 
освіта в Україні» у Київському національному економічному університеті імені 
Вадима Гетьмана і який був опублікований у спеціальному науковому випуску 
«Формування ринкової економіки. Маркетингова освіта в Україні» цього 
найбільш авторитетного в Україні вищого економічного навчального закладу.  

Усі присутні на цьому науковому семінарі позитивно оцінили практику 
впровадження у навчальний процес питань, пов’язаних з формуванням системи 
маркетингових прийомів і їх застосуванням у різних сферах сучасного бізнесу. 

 
31 жовтня 2012 року під керівництвом професора кафедри маркетингу  

Скибінського С.В. було проведено науково-педагогічний семінар "Методичні 
та організаційно-технічні аспекти вдосконалення тестової форми контролю 
знань студентів в академії". У роботі загально академічного семінару взяли 
участь провідні фахівці професорсько-викладацького складу академії. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 31.10.2013. 
 

  
 

На початку жовтня 2012 року на кафедрі маркетингу відбувся круглий 
стіл «Наукове обґрунтування методики профорієнтаційної роботи у ВНЗ 
системи Укоопспілки», на якому основним доповідач була асистент кафедри 
Дмитрів А.Я. нею були представлені на розгляд результати власних досліджень 
щодо стану вітчизняного ринку освітніх послуг, специфіки діяльності вищих 
навчальних України, умов організації набору студентів і підготовки фахівців. 

 

 
 


