
ОСНОВНІ ПОДІЇ В РОБОТІ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ  

за 2014-2015 навчальний рік 

 
17 березня 2015 року на базі Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом 
та економіка праці», на якому студентка напряму підготовки «Маркетинг» 
Сабодашко Наталія (4-й курс) отримала диплом ІІІ ступеня.  

У підсумковій конференції цього конкурсу було представлено роботи 37 
учасників з усієї України. Студентка презентувала роботу на тему «Сегментація 
ринку товарів» під керівництвом к.е.н., доц. кафедри Балук Надії Романівни. 

          
 
Екскурсія на одну з відомих пивоварень міста Лева – «Старгород» 
 
21 листопада 2014 року студенти-бакалаври напряму "Маркетинг" 

відвідали одну з найбільш відомих пивоварень міста Лева - "Старгород" із 
метою адаптації теоретичних знань до вимог реальної практики.  

Разом із доцентом кафедри маркетингу Бойчук І.В. майбутні маркетологи 
ознайомились із можливостями застосування маркетингової товарної та цінової 
політики, системою організації збуту продукції та складовими маркетингових 
комунікацій, що застосовуються на цьому підприємстві. Цікавими виявились 
технологічні аспекти виробництва живого пива і нюанси, пов'язані із 
забезпеченням поставки якісної сировини.  

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 24.11.2014 і фотогалерея кафедри. 
 

  



Практикум із дисципліни “Інтернет у маркетингу” 
 
11 листопада 2014 року для студентів спеціальності “Маркетинг” в ауд. 

121 головного корпусу проведена лекція на тему “Маркетингові аспекти 
організації продажу послуг Укртелеком” за участю провідних фахівців ПрАТ 
“Укртелеком” (організатор – к.е.н., доц. кафедри маркетингу І. В. Бойчук). Цей 
захіід став новим методом проведення аудиторних занять для студентів денної 
форми навчання для забезпечення засвоєння теоретичних знань з дисципліни 
“Інтернет в маркетингу” з врахуванням вимог сучасного бізнесу і ринку праці. 

  
 
Логічним продовженням такого аудиторного заняття стало відвідування 

центральної точки продажу “Укртелекому”, розташованої в приміщенні першої 
львівської телефонної станції на вул. Дорошенка, 26.  

У сприятливій атмосфері плідного спілкування з менеджерами компанії 
студенти отримали можливість безпосередньо оцінити маркетингові підходи до 
ведення її діяльності в сферах сучасного застосування інтернет-технологій. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 12.11.2014. 
 
7 листопада 2014 року на присвяту 25-річчя кафедри маркетингу ЛКА 

відбулося засідання "круглого столу" на тему "Регіональне Представництво 
Індустріального гендерного комітету з реклами в Львівській області. 
Громадський контроль та саморегулювання в рекламній галузі".  

У партнерстві з кафедрою маркетингу на визнання її успішної 25-літньої 
діяльності на ринку освітніх послуг України цей захід спільно реалізували 
Українська Асоціація Маркетингу, Представництво Фонду імені Фрідріха 
Еберта в Україні, Регіональне представництво Індустріального  Гендерного 
Комітету з реклами у Львівській області. 

Під час круглого столу виступили: Мирослава Дігтяр - завідувач сектору 
з питань ґендерної рівності Управління з питань дотримання прав дитини, 
недискримінації та ґендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини; Ірина Лилик – генеральний директор Української 
Асоціації Маркетингу; Богдан Пастух – завідувач сектором організаційної 
аналітичної роботи та розгляду звернень громадян Інспекції з захисту прав 
споживачів у Львівській області; Олександра Штибель – завідувач сектором 
контролю за рекламною діяльністю та торгівлею на відстані Інспекції з захисту 
прав споживачів у Львівській області; Мирослава Децик, Президент клубу 



Зонта "Львів-Замок" Міжнародної організації Zonta International, завідувач 
кафедри маркетингу, проф. Дайновський Ю.А., провідні викладачі та студенти.  

У рамках круглого столу увага акцентувалась на державній політиці з 
попередження всіх форм дискримінації; захисті прав споживачів у контексті 
рекламно-інформаційної діяльності; муніципальній системі контролю зовнішньої 
реклами; впливі реклами на соціально незахищені групи населення; стандартах 
недискримінаційної реклами за ознакою статі.  

Під час заходу відбулась дискусія щодо шляхів співпраці громадянського 
суспільства, Регіонального Представництва Індустріального гендерного комітету 
з реклами, державних установ і організацій для запобігання розповсюдженню 
сексизму в рекламі у Львівській області. Індустріальний гендерний комітет з 
реклами контролює дотримання рекламодавцями законів, у тому числі моралі. 
Комітет започаткували 2011 року з метою поліпшення якості інформаційного 
простору в Україні. Тепер, коли його представництво працюватиме у м. Львові, 
це сприятиме поліпшенню рекламної культури у місті загалом і навчатиме її 
молодих рекламістів - студентів ЛКА.  

Детальніше: фотогалерея кафедри. 
 

  

 
Відкрита загально академічна лекція 
 
16 жовтня 2014 року в ауд. 121 головного корпусу академії відбулась 

відкрита загально академічна лекція к.е.н., доцента кафедри маркетингу, декана 
факультету міжнародних економічних відносин І.В. Бойчук для студентів 4-го 
курсу напряму підготовки “Маркетинг” з навчальної дисципліни “Маркетинг 



промислового підприємства” на актуальну тему “Маркетингові дослідження в 
діяльності промислового підприємства”. В ході лекції розглянуто сутність і 
напрями комплексного вивчення промислового ринку; види маркетингових 
досліджень при аналізі макро- і мікросередовища промислового підприємства; 
відмінності між підходами до проведення таких досліджень на промисловому і 
споживчому ринках. Участь у відкритій лекції взяли всі зацікавлені – викладачі, 
аспіранти та студенти академії. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 16.10.2014 і фотогалерея кафедри. 
 

  
 
Осінній будівельний форум 
 
3 жовтня 2014 року з метою отримання практичних навиків у процесі 

вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг промислового підприємства» 
студентам 4-го курсу напряму підготовки «Маркетинг» організовано екскурсію 
на щорічний Осінній будівельний форум, який проводиться компанією ПрАТ 
«Галицькі експозиції» у Львові. Ініціатива стала доброю традицією співпраці 
доц. кафедри маркетингу Бойчук І.В. із випускницею академії Антонів О.М., 
яка займається організацією та проведенням відповідних виставок. 

Студентам отримали можливість ознайомитись із пропозиціями від 
учасників ХХХ міжнародної виставки «БудЕКСПО-осінь», VІІІ спеціалізованої 
виставки «Опалення» і «Альтернативна енергетика», які були об’єднані єдиною 
тематикою «За крок до енергозбереження».  

Цей захід ввійшов до програми святкування 25-ої річниці створення 
кафедри маркетингу в межах 2014-2015 навчального року. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 04.10.2014. 
 

  



Маркетингові можливості YouTube: погляд студента 
 

29 вересня 2014 року для всіх студентів і викладачів відбувся науково-
практичний семінар на тему “Маркетингові можливості відеохостингу 
YouTube”, приурочений 25-річчю кафедри маркетингу (організатор заходу – 
доц. кафедри Н.Р. Балук). Відкрила науковий семінар к.е.н., доц. кафедри І.В. 
Бойчук, декан факультету міжнародних економічних відносин, яка наголосила 
на актуальності обраної тематики семінару та розповіла короткі історичні віхи 
наукових досягнень кафедри маркетингу. 

Лектором наукового семінару виступив студент-маркетолог Гошій Юрій, 
який займається проведенням у Львові тренінгів з маркетингової тематики. 
Учасники семінару активно обговорювали питання, пов'язані із роботою відео 
хостингу YouTube, можливостями його широкого застосування в маркетинговій 
діяльності підприємства як рекламної технології для залучення споживачів. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 30.09.2014. 
 

  
 
26 вересня 2014 р. відбувся міжкафедральний науковий семінар на цікаву 

тематику: «Формування логістичних систем дистрибуції на ринку препаратів 
фармацевтичної промисловості» (доповідач Паласюк Б.М.). До участі в семінарі 
було запрошено викладачів кафедри економіки, статистики, економічної теорії, 
а також викладачів і аспірантів кафедри маркетингу. 

 

  
 

 
 
 
 
 


