
ОСНОВНІ ПОДІЇ В РОБОТІ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ  

за 2016-2017 навчальний рік 

 

21 червня 2017 року на кафедрі маркетингу пройшло успішне завершення 

роботи Екзаменаційної комісії з випуску бакалаврів-маркетологів. Наполеглива 

праця викладацького складу і студентів дала плідні результати за підсумками 

всього періоду навчання в Львівському торговельно-економічному університеті 

та є передумовою успішного проходження вступних випробувань для здобуття 

ступеня магістра за спеціальністю «Маркетинг». До зустрічі в рідних стінах! 

Детальніше:   

на веб-сторінці кафедри: https://www.facebook.com/kafedramarketyngu  

 

  
 

11-12 травня 2017 року кафедра маркетингу взяла участь у щорічній 

науковій конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛТЕУ 

на тему: «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах 

євроінтеграції».  

На пленарному засіданні конференції виступив д.е.н., проф. Семак Б.Б. із 

доповіддю на тему «Сучасний стан і проблеми наукової діяльності в Україні», 

на факультетському засіданні – д.е.н., проф. Дайновський Ю.А. з доповіддю 

«Роль досліджень у маркетинговій діяльності» та к.е.н., проф. Скибінський С.В. 

з темою «Нейромаркетинг і реклама як засіб «проникнення» в мозок людини: за 

і проти». У межах секційного засідання на кафедрі маркетингу було розглянуто 

актуальну тематику щодо умов розвитку маркетингової діяльності в інтернет-

торгівлі України (доц. Бойчук І.В.), переваг і недоліків маркетингу в соціальних 

мережах (доц. Балук Н.Р.) та особливостей соціальної реклами з точки зору її 

впливу на суспільну думку (доц. Басій Н.Ф.). 

 



    
 

У квітні-травні 2017 року доценти кафедри маркетингу ЛТЕУ Бойчук 

І.В. і Басій Н.Ф. зустрілись зі студентами Івано-Франківського кооперативного 

коледжу ім. С. Граната та ознайомили їх з умовами вступу до Львівського 

торговельно-економічного університету, розповіли про перевагами навчання на 

освітньому рівні «бакалавр» зі спеціальності «Маркетинг», про сучасні напрями 

підготовки цією кафедрою висококваліфікованих фахівців у відповідності до 

актуальних вимог ринку праці та нових підходів у освітньому процесі України. 

    
 

Наука відкриває кордони 

 

У період 20-22 квітня 2017 року доцент кафедри маркетингу Львівського 

торговельно-економічного університету, к.е.н. І.В. Бойчук взяла участь в 

Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Rzemiosło – przyszłość, 

teraźniejszość, przeszłość. 70 rocznica nadania sztandaru opolskiemu cechowi 

rzemieślniczemu», яка була організована факультетом економіки і менеджменту 

Політехнічного університету спільно з Гільдією ремесел і підприємництва та 

Асоціацією роботодавців міста Ополе (Польща), яке в цьому році святкує 800 

років із моменту свого заснування. 

Тематична область цієї конференції зосереджувала увагу на проблемах, 

пов'язаних із практичною діяльністю бізнес-гільдій, палат ремесел, цехових 

організацій і промислових майстрів. Конференція дала можливість представити 

активність і продуктивність середнього та малого бізнесу регіону в історичній 

перспективі, її сучасний стан і майбутнє в Польщі та в інших країнах Європи. 

Пропоновані доповіді охоплювали широке коло практичних питань, у 

тому числі маркетингового спрямування. За підсумками роботи цього заходу 



від імені організаційно-наукового комітету конференції Інна Бойчук отримала 

сертифікат учасника. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 23.04.2017. 

    
 

*До колективного фото (справа на ліво): координатор конференції – 

доктор Роман Смєтанский (факультет економіки і менеджменту, Політехнічний 

університет м. Ополе); Інна Бойчук; Марек Тенчинський (провідний експерт від 

акредитаційної комісії Асоціації роботодавців Польщі); Ян Дамбонь (голова 

Гільдії ремесел і підприємництва Шльонського воєводства Польщі). 

 

Лауреати студентської олімпіади зі спеціальності “ Маркетинг” 

 

7-8 квітня 2017 р. студенти напряму підготовки «Маркетинг» Назар 

Лілія та Борис Зорина взяли участь у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з науки "Маркетинг" (наук. керівники – доц. Балук Н.Р. і доц. Басій 

Н.Ф.), що відбувся у ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» і були відзначені наступними нагородами: Назар Л. – 

дипломом за ІІІ-е місце та сертифікатом учасника; Борис З. – сертифікатом 

учасника. Вітаємо переможців! 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 08.04.2017 і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu  

                      



       
На фото: наші учасниці з головою журі – зав. кафедри маркетингу ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» проф. 

Федорченко А.В. і зав. кафедри маркетингу ЛТЕУ, проф. Дайновським Ю.А. 

 

9 грудня 2016 року в межах вивчення навчальної дисципліни «Вступ у 

спеціалізацію» студентами-маркетологами першого року навчання відвідані два 

пізнавальні заходи: спеціалізована виставка «Імідж краси» (Палац мистецтв, м. 

Львів) і майстер-клас у «Львівській майстерні мила», проведений бізнес-леді 

Мариною Соболєвою (організатор – лектор, к.е.н., доц. Бойчук І.В.). 

Як відомо, маркетинг – це мистецтво, дароване креативним особистостям. 

Щоб його здобути, необхідні знання та досвід, активне поєднання теорії з 

практикою. Тому були досліджена сфера краси, завдяки участі в презентаціях 

від провідних майстрів б’юті індустрії, та вперше кожним створено продукт – 

нове натуральне мило з власним задумом від початківців. 

Детальніше: https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

  
  



  
 

25 листопада 2016 року студенти І-го курсу спец. «Маркетинг» відвідали 

сучасний готельно-ресторанний комплекс «LH Hotel & SPA», розташований 

у затишній центральній частині Львова в 15 хвилинах ходи від Оперного театру 

та площі Ринок (історичного центру міста). 

Під керівництвом доцента кафедри маркетингу – Бойчук І.В. студенти 

ознайомились із «LH Hotel & SPA», який відкрито в січні 2013 року, а зараз він 

є одним із найбільш популярних готелів у Львові. Тут туристам і гостям міста  

пропонується проживання в одному з 34 комфортабельних і унікальних за своїм 

дизайном номерів категорії “Luxe”, “Deluxe” і “Standart”, в яких поєднуються 

скляні та світлові елементи. Справжньою родзинкою та унікальністю готелю є 

можливість скористатись послугами найвідомішого фітнес і СПА клубу міста і 

отримати безліч спортивно-оздоровчих послуг. Зручний під’їзд, власна стоянка 

для автомобілів, конференц-зал, загальною місткістю до 50 чоловік, ресторан 

італійської та української кухні, відповідають сучасним вимогам ринку. 

Ґрунтовна розповідь та корисні поради з маркетингу від креативного 

директора Максима Бєрднікова сприятимуть формуванню практичних навиків 

маркетологів-першокурсників у сфері туристичного та готельного бізнесу. 

Детальніше: https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

 

     
 

23 листопада 2016 р. відбувся майстер-клас на тему “Планування 

нового продукту і розроблення товару”, у виконанні професора науковця-

педагога з когорти найкращих університету, д.е.н., проф., завідувача кафедри 



маркетингу Дайновського Ю.А. Майстер-клас проводився в рамках вивчення 

дисципліни “Маркетингова товарна політика” для студентів 4-го курсу напряму 

підготовки “Маркетинг”. Матеріал цього заняття максимально ґрунтувався на 

найсучаснішому фактичному матеріалі, досвіді провідних компаній світу та 

вітчизняного бізнесу, що дозволило досягнути високої активності студентів. 

Застосовано низку інновацій авторства проф. Дайновського Ю.А., а саме 

специфічну форму і метод тестування студентів наприкінці заняття. Відбулося 

жваве обговорення проведеного інноваційного заняття, в якому взяли участь 

провідні фахівці університету. Підсумки обговорення підвів проф. Скибінський 

С.В., проректор з науково-педагогічної роботи, який відзначив корисність 

майстер-класів як засобу самовдосконалення, підкреслив, що практика загально 

університетських занять саме такого типу додає майстерності професорсько-

викладацькому складу ЛТЕУ та сприяє конкурентності освітньої послуги. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 24.11.2016 і фотогалерея кафедри. 

 

   
 

Виїзне навчання дуального інноваційного типу  

 

1 листопада 2016 року з групою студентів 2-го курсу спеціальності  

"Реклама та зв’язки з громадськістю" організоване виїзне навчання дуального 

інноваційного типу з навчальної дисципліни "Історія реклами і PR" на тему 

"Паралелі конфесійної реклами епохи Середньовіччя в Західній Європі та 

поточного періоду в Україні" у Свято-Успенській Почаївській лаврі. 

Виїзд до святині світового значення мав, окрім основної навчальної, ще й 

виховну, агітаційну і профорієнтаційну функції для забезпечення набору ЛТЕУ. 

Занняття провели: Скибінський С.В. - проректор з науково-педагогічної роботи 

університету, професор кафедри маркетингу, викладач дисципліни "Історія 

реклами і PR"; отець Онуфрій; семінарист Іван. Студенти ознайомилися із 

святинями лаври і переконалися, що елементи реклами властиві конфесійному 

сектору суспільств країн Західної Європи того періоду присутні і в ХХІ ст., 

причому на вищому рівні. 

Спонсорську допомогу у здійсненні поїздки та проведенні заняття надав 

голова Правління Львівської облспоживспілки Ванівській М.М., за що група 

студентів і ректорат університету висловлює щиру подяку! 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 02.11.2016.   



    
 

28 жовтня 2016 року кафедрою маркетингу (проф. Дайновський Ю.А.) 

на факультеті міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

організована презентація Рекламної агенції "INNOWADE". Її провели один із 

засновників, аккаунт-директор агенції Василь Божик і юний аккаунт-менеджер, 

магістрант спеціальності "Маркетинг" Олександр Максімов.  

Студенти, які навчаються за програмами "Маркетинг", "Реклама і зв’язки 

з громадськістю" і "Реклама у бізнесі" отримали можливість "із перших уст" 

послухати цікаву розповідь про тонкощі організації та ведення рекламного 

бізнесу, роботу рекламних агенцій повного циклу, а також про специфіку 

роботи рекламної агенції "INNOWADE".  

Особливо корисними для студентів стали поради доповідачів стосовно 

започаткування рекламних проектів і технології їх реалізації. 

 

   
 



 
 

Корисні знання для першокурсників 

 

21 жовтня 2016 року студенти 1-го курсу спец. «Маркетинг» і «Реклама 

в бізнесі» разом із провідними викладачами кафедри маркетингу – доц. Бойчук 

І.В. і Басій Н.Ф. прийняли участь у роботі Львівського міжнародного форуму 

індустрії туризму та гостинності, який проходив упродовж трьох днів. 

На форумі працювали XVII міжнародна виставка-ярмарок  «ТурЕкспо» і 

X-а спеціалізована виставка «Готельний та ресторанний бізнес», у межах яких 

відбувались конференції, семінари, презентації, майстер-класи, практикуми та 

цікаві конкурси від відомих вітчизняних і зарубіжних туристичних компаній і 

готельно-ресторанних комплексів.  

Відвідування такого форуму викликало чималий інтерес першокурсників 

до обраних спеціальностей і майбутніх професійних можливостей, забезпечило 

усвідомлення потреби в якісних знаннях і практичному їх застосуванні, надало 

стимулу до зосередження зусиль на навчально-науковій роботі кафедри і вузу. 

Детальніше: архів новин ЛТЕУ за 24.10.2016 і фотогалерея кафедри. 

 

 
 



 
 

7 жовтня 2016 року згідно плану наукових заходів кафедри маркетингу 

на 2016-2017 навч. рік, присвячених святкуванню 200-річчя ЛТЕУ, на кафедрі 

відбувся науковий диспут на актуальну тематику «Маркетингова діяльність в 

інтернет-торгівлі», доповідач – к.е.н., доц. Бойчук І.В. 

Основною метою диспуту стало визначення специфіки маркетингової 

діяльності в інтернет-торгівлі на вітчизняному ринку на основі використання 

властивостей мережі як глобальної інформаційної системи, сучасного засобу 

обміну інформацією та перспективного інструменту бізнесу. 

Цікавим для присутніх був аналітичний матеріал про сучасні тенденції 

розвитку інтернет-торгівлі в світі та Україні, структурні зміни аудиторії мережі, 

умови  реалізація маркетингових стратегій підприємства в Інтернеті. 

 

  
 

30 вересня 2016 року згідно програми заходів кафедри маркетингу на 

2016-2017 навч. рік і з нагоди святкування 200-річчя ЛТЕУ відбувся науковий 

семінар на тему «Лояльність споживачів», доповідач – к.е.н., доц. Балук Н.Р.  

Під час виступу було обґрунтовано важливість досліджень трансакційної 

та перцепційної лояльності споживачів на споживчому ринку, визначено 

особливості програм лояльності для покупців товарів довготривалого 

користування на прикладі первинної нерухомості, подано схеми використання 



сервісів Custom Audience і Website Custom Audience для кастомізації контактів 

зі споживачами. 

 

  

 

У 2016 році завідувач кафедри маркетингу д.е.н., професор Дайновський 

Ю.А. (на фото  крайній справа) був обраний до складу науково-методичної 

підкомісії з маркетингу Науково-методичної комісії з бізнесу, управління та 

права Міністерства освіти і науки України. Протягом року комісія плідно 

працювала над створенням Стандартів вищої освіти України з підготовки 

бакалаврів, магістрів і докторів філософії зі спеціальності "Маркетинг".  

На фото: голова підкомісії д.е.н., професор кафедри маркетингу ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Федорченко А.В. (другий справа), заступник голови підкомісії, д.е.н., професор, 

зав. кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету 

Окландер М.А. (крайній зліва), секретар підкомісії к.е.н., професор кафедри 

промислового маркетингу НТУУ «Київський політехнічний інститут» Зозульов 

О.В. (третій справа), а також члени підкомісії д.е.н., професор, зав. кафедри 

міжнародного маркетингу Дніпропетровського університету імені Альфреда 

Нобеля Тараненко І.В. (друга зліва) і д.е.н., доцент кафедри міжнародного 

менеджменту та маркетингу Тернопільського національного економічного 

університету Кравчук Н.Я. (третя зліва). 


