
ОСНОВНІ ПОДІЇ В РОБОТІ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ  

за 2013-2014 навчальний рік 

 
23 червня 2014 року на кафедрі маркетингу розпочався захист випускних 

робіт ОКР “Магістр”. До числа перших, які виявили бажання захищати свої 
роботи на початку роботи Державної екзаменаційної комісії, ввійшли студенти, 
відомі своєю активною участю в навчальному, науковому та громадському 
житті факультету міжнародних економічних відносин і ЛКА загалом. Гарним 
підсумком захисту стали не лише відмінні оцінки, але й фото на пам’ять. 

 

 
Формуємо європейський імідж 
 
У період з 12 до 14 червня 2014 року на запрошення керівництва Вищої 

школи інформатики і підприємництва в м. Ломжа (Польща) декан факультету 
міжнародних економічних відносин ЛКА, к.е.н., доцент кафедри маркетингу 
Бойчук І.В. відвідала даний навчальний заклад і взяла участь у міжнародній 
науково-практичній конференції "Європа в Подляскє, Подляскє в Європі - 10 
років членства Польщі в Європейському Союзі". 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 15.06.2014. 
 

 
25 квітня 2014 року в рамках проведення в ЛКА наукової конференції 

професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу 
«Академія» на тему «Шляхи стимулювання внутрішнього попиту в економіці зі 
значним борговим навантаженням» на кафедрі маркетингу відбулося засідання 
наукової секції «Маркетингові аспекти діяльності підприємств у ринковій 
економіці».  



У процесі обговорення особлива увага була звернута на проблематику, 
представлену в презентаціях доцентів кафедри маркетингу: к.е.н. Бойчук І.В. на 
тему «Напрями сучасного розвитку Інтернету в Україні» і к.е.н. Балук Н.Р. на 
тему «Проблеми транспарентності інформації на страховому ринку України». 

Детальніше: фотогалерея кафедри. 
 

 
 
23 квітня 2014 року за ініціативи кафедри маркетингу для магістрантів 

спец. “Маркетинг” та “Міжнародні економічні відносини” відбувся семінар-
практикум на тему “Чинники успішного працевлаштування за фахом”, 
який провели декан факультету МЕВ, доцент кафедри Бойчук І.В. та заступник 
декана, доцент Сухорська У.Р. 

До участі в семінарі були запрошені роботодавці з числа відомих у регіоні 
компаній, а саме: к.т.н., директор компанії “Українська електронна комерція” – 
Ярослав Максимович, фахівець міжнародної компанії “Adecco” з набору 
персоналу для корпорації “Nestle”,  випускниця факультету МЕВ 2012 року 
Юлія Мартинишин та супервайзер будівельної компанії “ОКТ” Володимир 
Гіжицький. Присутні роботодавці запропонували майбутнім випускникам місця 
для працевлаштування і розповіли про цікаві нюанси в ході підготовки резюме 
та проходження процедури співбесіди з керівниками потенційних роботодавців. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 25.04.2014. 

   



Весняний будівельний форум 
 
У період з 18-21березня 2014 р. у Львові проходив Весняний будівельний 

форум, під час якого відбулися ХХІХ міжнародна виставка "БудЕКСПО весна" 
і ІХ спеціалізована виставка "Вікна, двері, дах". Традиційною вже є співпраця 
кафедри маркетингу (курує роботу доц. Бойчук І.В.) з випускницею факультету 
МЕВ 2010 року і аспіранткою кафедри – Антонів О.М., яка очолює відповідний 
напрям проведення виставок від ПрАТ "Галицькі експозиції".  

Особливий інтерес до форуму викликала серед магістрантів-маркетологів 
можливість прямої участі в професійних консультаціях, презентаціях сучасних 
технологій і практик, майсер-класах від провідних вітчизняних і зарубіжних 
компаній-учасниць. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 25.03.2014 і фотогалерея кафедри. 
 

  
 
І тур Всеукраїнської олімпіади з маркетингу 
 
27 лютого 2014 року на кафедрі маркетингу академії відбувся І-й тур 

Всеукраїнської олімпіади з маркетингу. Участь в олімпіаді взяли студенти-
магістри та студенти 4 курсу напряму підготовки "Маркетинг", які  виконували 
теоретичні, практичні та тестові завдання. Переможцями у І турі стали магістри 
Віталій Платко, Наталя Валько, Олена Бартіх. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 02.03.2014 і фотогалерея кафедри. 
 

  
 



20-ти річчя факультету МЕВ 
 
15 листопада 2013 року кафедра маркетингу взяла участь в підготовці та 

роботі науково-практичного семінару на тему "Проблематика міжнародних 
відносин і маркетингу у контексті теорії та практики", який приурочений 
20-й річниці факультету міжнародних економічних відносин академії.  

Учасники семінару мали змогу заслухати виступи магістрів факультету 
МЕВ із основних проблемних аспектів маркетингу та міжнародних відносин в 
сучасних умовах господарювання, а також поспілкуватись за допомогою відео 
зв’язку з випускниками, які не змогли завітати на свято.  Присутні випускники 
відзначили вагомість навчання на факультеті і його роль у кар'єрному розвитку. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 15.11.2013 і фотогалерея кафедри. 
 

 
  

 
  

  



На початку жовтня 2013 року студенти 4-го курсу напряму підготовки 
"Маркетинг" на практичному занятті з дисципліни ,,Маркетинг промислового 
підприємства,, відвідали "Осінній будівельний форум Буд-ЕКСПО 2013", який 
щорічно проводиться у Львові (доц. Бойчук І.В., ас. Яхвак Д.М.). 

Випускниця спец. "Маркетинг" 2010 року і аспірант кафедри маркетингу, 
а нині вже комерційний директор із виставкової діяльності ПрАТ "Гал-ЕСПО" 
Антонів Олександра ознайомила студентів-бакалаврів із експозиціями виставки 
і учасниками від промислових фірм. Студенти виявили неабиякий інтерес до 
представлених на виставці товарів промислового призначення та скористалися 
зібраними матеріалами при виконані індивідуальних завдань. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 02.10.2013 і фотогалерея кафедри. 
 

 
 
 


