
ОСНОВНІ ПОДІЇ В РОБОТІ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ  

за 2015-2016 навчальний рік 

 
Стажування за кордоном 
  
2-9 липня 2016 р. доцент кафедри маркетингу, к.е.н. Бойчук І.В. пройшла 

стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації (Чехія) за 
цікавою програмою на актуальну тематику «Публікаційна і проектна діяльність 
у країнах Євросоюзу: від теорії до практики». 

Програма  стажування складалася з двох модулів: 1) публікації в західних 
журналах: теорія та практика; 2) управління проектами і грантовою діяльністю 
в освітніх організаціях. У межах першого модуля розглядались правила і умови 
написання наукових статей у журналах, що входять до систем SCOPUS і Web of 
Science; надавались рекомендації з оформлення статей, правил цитування та 
бібліографічних посилань; роз’яснювалась суть системи та індексів цитування 
наукових журналів, публікаційної активності та продуктивності вчених. 

Другий модуль програми зосереджувався на проектному менеджменті з 
точки зору планування і підготовка проектів; розгляді умов для індивідуальних 
та інституційних проектів, проектних і грантових можливостей Євросоюзу, 
успішної реалізації проектів на прикладі Чехії, Великобританії, Ірландії. 

Стажування проводили провідні викладачі з Чехії та Великобританії, а 
коло учасників програми охоплювало представників провідних вузів України. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 11.07.2016 і фотогалерея кафедри. 
 

  
 

13-14 травня 2016 року викладачі кафедри маркетингу взяли активну 
участь в роботі наукової конференції професорсько-викладацького складу і 
аспірантів Львівського торговельно-економічного університету "Актуальні 
проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції". В рамках 
конференції відбулось засідання секції "Актуальні проблеми маркетингу в 
умовах сучасного ринку", де обговорювалась маркетингова проблематика.     



  
 
14-15 квітня 2016 р. студенти напряму підготовки "Маркетинг" Король 

Марія та Ваколюк Аліса (магістри) взяли участь у ІІ-му етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни "Маркетинг", що відбувся у ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і 
були відзначені наступними нагородами: Король М. – дипломом за ІІІ місце та 
сертифікатом учасника; Ваколюк А. – сертифікатом учасника. Кафедра завжди 
пишається активними студентами! 

 

 
Д.е.н., проф. Федорченко А.В., голова журі Олімпіади з дисципліни «Маркетинг»  

та магістри Король М. і Ваколюк А. 
 

24 березня 2016 р. проведено науково-практичний семінар «Інтегровані 
маркетингові комунікації - нова концепція чи новий погляд на традиційний 
елемент комплексу маркетингу», на якому основним доповідачем виступила 
к.е.н., доцент кафедри маркетингу Басій Н.Ф. (див. презентація).  

 



 

15-18 березня 2016 року к.е.н., доцент кафедри маркетингу Бойчук І.В. 
пройшла стажування в Академічному товаристві Міхала Балудянського (м. 
Братислава, Словаччина) і отримала міжнародний сертифікат про стажування 
з інноваційних методів і підходів в освіті.  

Програмою наукового стажування передбачалась участь з доповіддю в 
Міжнародній науково-практичну конференції «Сучасні наукові дослідження та 
розробки: теоретична цінність та практичні результати» на тему «Побудова 
системи маркетингу в Інтернеті» (публікація тез); участь в науково-практичній 
лекції «Інноваційні підходи і методи в європейській освіті»; вивчення 
європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу. 

Організаторами стажування та співголовами програмного комітету стали 
Міхал Вархола, президент Академічного співтовариства Міхала Балудянського 
(м. Кошице, Словаччина) та Олександр Кендюхов, д.е.н., професор, голова 
Всеукраїнської спілки вчених-економістів, віце-президент Українського 
національного комітету Міжнародної Торгової Палати, зав. кафедри 
«Економіка та підприємництво» Державного економіко-технологічного 
університету транспорту (Україна).  

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 22.03.2016 і фотогалерея кафедри. 

 



І тур Всеукраїнської олімпіади з маркетингу 
 
23 лютого 2016 року у Львівській комерційній академії відбувся І тур 

Всеукраїнської олімпіади з маркетингу, у якому взяли участь студенти 4 курсу 
напряму підготовки «Маркетинг» та магістри спеціальності «Маркетинг».  

За результатами виконаних завдань рішенням журі переможцями були 
визнані студенти-маркетологи: 1 місце – Ваколюк Аліса; 2 місце – Король Марія; 3 
місце – Дусин Наталія. Завідувач кафедри маркетингу проф. Дайновський Ю.А. 
подякував активним учасникам олімпіади, привітав переможців і побажав їм 
гідно представити академію у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з маркетингу, що 
проходитиме у Київському національному економічному університеті. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 24.02.2016 і фотогалерея кафедри. 

 
 
Профорієнтаційна робота кафедри  
 
9-10 лютого 2016 року доцентом кафедри маркетингу Вовчанською О.М. 

було проведено зустрічі з учнями 10-11 класів с. Лімна та с. Вовче. у середніх 
загальноосвітніх закладах Турківського району на виконання наказу ректора 
ЛКА № 201/01 від 15.10.2015 р. "Про заходи із проведення профорієнтаційної 
роботи й організації набору студентів у 2016 році". 

Під час зустрічей майбутнім абітурієнтам детально висвітлено загальну 
інформацію про віхи історії ЛКА, структуру, факультети і напрями підготовки, 
навчальну базу, умови вступу на навчання. Цікавою для учнів стала інформація 
про різноманіття напрямів, якими можна займатися за підтримки академії. 
Бесіди пройшли в режимі дружньої співпраці та великої зацікавленості до вузу. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 12.02.2016 і фотогалерея кафедри. 

  



Перші професійні здобутки студентів-першокурсників! 
 
У жовтні 2015 року студенти першого курсу спеціальності «Реклама та 

PR» (група 1211) взяли участь у Всеукраїнському конкурсі рекламних робіт 
«Ми за українські товари!», який було проведено у Харківському державному 
університеті харчування та торгівлі. Активність у першому професійному конкурсі 
проявили: Мельничук Ірина, Арзуманян Давид, Пироговська Луїза, Ядзвінська 
Андріяна, Федусевич Даниїл, Мацелко Владислав, Курило Юлія, Гупайло 
Арина, Бєлкіна Вікторія, Стецюк Каріна , Джигалюк Аліна. 

Загалом студенти представили 12 креативних рекламних оголошень, які 
пропагують купівлю та споживання товарів вітчизняного виробництва. Серед 
усіх робіт наших студентів журі Конкурсу обрало призера – Мельничук Ірину – 
з роботою «Яблука подільські!». Студентку нагородили дипломом та медаллю 
за ІІІ-е місце. Усі студенти-учасники конкурсу також отримали іменні дипломи. 
Вручали цінні відзнаки проректор з наукової роботи, д.е.н., проф. Семак Б.Б. і 
завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., проф. Дайновський Ю.А. 

За результатами підготовки до конкурсу студенти групи 1211 також взяли 
участь у засіданні «Клубу маркетолога», де представили свої рекламні ідеї. 
 

 
Наказом ректора ЛКА проф. Куцика П.О. № 586/03 від 19.11.2015 року 

оголошено офіційну подяку переможниці конкурсу  Мельничук І.Ю., а також її 
керівнику, доц. кафедри маркетингу Дмитрів А.Я.  

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 15.12.2015 і фотогалерея університету. 
 
Осінній Будівельний Форум 
 
6 жовтня 2015 року з метою набуття сучасних компетенцій у сфері 

маркетингової діяльності промислових підприємств студенти н/п «Маркетинг» 
(4-й курс) разом із лектором, доц. І.В. Бойчук відвідали Осінній Будівельний 
Форум, який проходив у Палаці спорту «Україна» у Львові. 

Ювілейний 25-й виставковий сезон «Галицьких Експозицій» виявився 
цікавим для студентів у межах заходів, які тут проходили: XXXII міжнародної 
виставки “БудЕКСПО-осінь”, IX спеціалізованої виставки “Опалення”, і IX 



спеціалізованої виставки «Альтернативна енергетика». Своєчасним, на думку 
майбутніх фахівців, стало гасло, під яким були об’єднані виставки форуму  
«На шляху до енергоефективності».  

Особливий інтерес у маркетологів-бакалаврів викликало спілкування з 
багатьма представниками топ-менеджменту різних підприємств, які ділились 
власним досвідом і доступно пояснювали специфіку своєї продукції, що надало 
можливість краще засвоїти теоретичний матеріал, пропонований у навчальному 
процесі. Загалом у форумі брало участь понад 120 виробничих і торгових  фірм 
із усіх регіонів України, які пропонують широкий асортимент будівельних і 
оздоблювальних матеріалів, енергозберігаючі технології, системи опалення, 
вентиляції та кондиціонування, новітні методи використання альтернативних 
видів енергії та багато іншого. 

Користуючись нагодою студенти радо привітали комерційного директора 
Осіннього Будівельного Форуму – Антонів Олександру Миронівну, аспірантку 
кафедри маркетингу (наук. керівник – Бойчук І.В.) з отриманням підтвердження 
наукового ступеня кандидата економічних наук (29.09.2015р.). Завдяки плідній 
співпраці з цією випускницею спец. «Маркетинг» (випуск - 2010 року) студенти 
безпосередньо апробують набуті знання та отримують навики реалізації всіх 
маркетингових інструментів у реальній практиці. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 07.10.2015 і фотогалерея кафедри. 

                  
 

      


