
ОСНОВНІ ПОДІЇ В РОБОТІ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ  

за 2017-2018 навчальний рік 

 

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми 

“Маркетинг” зі спеціальності 075 “Маркетинг” за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти 

 

18-20 червня 2018 року в ЛТЕУ проходила акредитаційна експертиза 

ОПП “Маркетинг” зі спец. 075 “Маркетинг” за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти. Експертна комісія: Крикавський Є. В. – голова комісії д.е.н., 

професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики НУ "Львівська 

політехніка"; Мальчик Мар'яна Василівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри 

маркетингу НУ водного господарства та природокористування, (Рівне). 

Комісія здійснювала перевірку документів акредитаційної справи, рівня 

підготовки майбутніх фахівців , навчально-методичних комплексів дисциплін 

спеціальності, кадрового і матеріально-технічного забезпечення спеціальності. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 20.06.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

    
 

Відзнаки за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності  

 

10 травня 2018 року на пленарному засіданні щорічної наукової конференції 

професорсько-викладацького складу й аспірантів ЛТЕУ «Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції» за вагомий внесок у 

розвиток наукової діяльності університету були відзначені Почесними грамотами 

доценти кафедри маркетингу – Н.Р. Балук, Н.Ф. Басій і І.В. Бойчук. Викладачі були 

нагороджені за високу наукову активність і підготовку студентів-маркетологів до 

участі у важливих наукових заходах (олімпіади, конкурси, проекти).  

Детальніше:  на веб-сторінці: https://www..com/kafedramarketyngu 



 

 

 
 

Перемога на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт із маркетингу 

 

13 квітня 2018 року на базі Хмельницького національного університету 

відбувся ІІ-й Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих 

навчальних закладів освіти зі спец. «Маркетинг» за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр», на якому було представлено 105 робіт із 27 вузів України. 

На конкурс від кафедри маркетингу університету було представлено роботи 

трьох магістрів: Капова Любомира Борисовича (науковий керівник – к.е.н., доцент 

Балук Н.Р.),Трача Андрія Олеговича (наук. керівник – к.е.н., доцент Бойчук І.В.), 

Ференц Ілони Вікторівни (наук. керівник – к.е.н., доцент Басій Н.Ф.).  

За підсумками конкурсу дипломом ІІІ-го ступеня нагороджено роботу 

магістра Трача А.О. на тему: «Розробка стратегії маркетингу для окремих сегментів 

ринку», яка виконувалась на прикладі відомої мережі кав’ярень «Kredens Cafe» м. 

Львова. Учасники конкурсу отримали сертифікати, а їх наукові керівники – подяку 

за якість робіт на ім’я ректора університету від голови оргкомітету конкурсу.    

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 14.04.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

   
   



   
 

Захист дипломних робіт зі спеціальності «Маркетинг» 

 

19-23 лютого 2018 року відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої 

освіти ступеня магістра зі спеціальності "Маркетинг" денної та заочної форм 

навчання. До складу Екзаменаційної комісії входили: голова комісії – завідувач 

кафедри маркетингу ЛНУ імені Івана Франка, професор університету, професор 

Б.Б. Семак; завідувач кафедри маркетингу, професор Ю.А. Дайновський; доцент 

Н.Р. Балук і доцент О.М. Вовчанська (секретар). 

Якісні презентаційні та ілюстративні матеріали, підготовлені маркетологами 

на захист, стали основою демонстрування теоретико-методологічних аспектів, 

проведених магістрами розрахунків, представлених висновків і пропозицій щодо 

вдосконалення різних напрямів маркетингової діяльності. Ґрунтовними виявились 

відповіді дипломників на питання членів ЕК щодо теоретичних і прикладних 

аспектів застосування маркетингу в розрізі досліджуваних тем.  

За рішенням Екзаменаційної комісії кращі роботи рекомендовані до участі у 

Всеукраїнському конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів 

освіти зі спеціальності «Маркетинг», який відбудеться в квітні 2018 року в 

Хмельницькому національному університеті. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 23.02.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

  
 

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Маркетинг» 

 

17-19 січня 2018 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України 

№ 11-л від 9.01.2018 р. в університеті проведено акредитаційну експертизу 

освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

Експертна комісія у складі голови комісії Федорченка Андрія 

Васильовича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри 



маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» і Савицької Наталії Леонідівни, доктора економічних наук, 

професора, завідувача кафедри маркетингу і комерційної діяльності 

Харківського державного університету харчування та торгівлі дала позитивний 

висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми 

«Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 22.01.2018 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

  
Під час прийому у ректора Львівського 

торговельно-економічного університету 

професора П. О. Куцика 

 

Під час написання студентами комплексних 

контрольних робіт 

У поєднанні теорії з практикою 

 

6 грудня 2017 року на кафедрі маркетингу відбулась зустріч із магістром 

2014 року випуску – Валько Наталею (тепер – Карашкевич), яка є провідним 

маркетологом ТзОВ «Лео-С», що керує відомою в Україні мережею магазинів 

техніки та електроніки «Вухо.Ком».  

Предметом зустрічі стало проведення тренінгу зі студентами 3-го курсу 

спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» на практичному занятті з 

«Маркетингу», під час якого випускницею-практиком було надано корисні 

поради стосовно застосування основ маркетингової теорії в реальних умовах 

діяльності суб’єктів підприємництва, а також висловлені щирі побажання про 

доцільність якісного навчання для працевлаштування майбутніх фахівців. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 6.12.2017 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 



  
 

Відкрита лекція Марка Зархіна 

 

7 листопада 2017 р. доцент кафедри маркетингу, к.е.н. Інна Бойчук 

відвідала відкриту лекцію Марка Зархіна, відомого львівського ресторатора і 

громадського діяча, засновника мережі пі церій «Челентано» і фаст-фудів 

«Картопляна хата» і «Его Їсти», відомих ресторацій «Япі» і «Сало», а також 

престижних закладів – «Голодний Микола» і «Ресторація Бачевських», яка 

проводилась для широкого загалу зацікавлених у НУ «Львівська політехніка». 

У формі активного спілкування і цікавих фактів із власного бізнес-тренду 

Марк Зархін розповів присутнім про нові цікаві проекти як співзасновник 

Клубу галицької кухні та Гільдії рестораторів Львова, а також про найбільш 

перспективний проект ГО «Креативне місто», що викликало багато запитань. 

  
 

Закордонне стажування викладачів університету 

 

У період 6-10 листопада 2017 року професор кафедри маркетингу, д.е.н. 

Б.Б. Семак разом із делегацією університету в складі декана факультету 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, доцента 

Ю.В. Полякової, завідувача кафедри вищої математики та кількісних методів, 

професора А.І. Пілявського, професора кафедри менеджменту Т.О. Скрипко 

взяли участь у програмі академічної мобільності для викладачів у межах 

проекту ERASMUS+ staff mobility for teaching and training та угоди про 

співпрацю з університетом міста Пардубіце (Республіка Чехія). 

Під час стажування представники професорсько-викладацького складу 

зустрілися з керівництвом  університету м. Пардубіце, прочитали  для студентів 

вишу англійською мовою цикл лекцій, присвячених актуальним проблемам 



розвитку економіки та управління діяльністю підприємств. Також викладачі 

взяли участь у роботі студентської наукової конференції, що проводилася в 

межах відзначення «Тижня теорії та практики економіки» та вивчили досвід 

проведення профорієнтаційних заходів викладачів Чеського університету. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 11.11.2017 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

  
  

  
 

Стажування в університеті Пардубіце 

 

У період 23-27 жовтня 2017 р. доцент кафедри маркетингу університету, 

к.е.н. Інна Бойчук успішно пройшла стажування на факультеті економіки і 

адміністрування університету Пардубіце (Чеська  Республіка) за програмою 

Erasmus+: Key Action 1 – Навчальна кредитна мобільність для викладачів. 

Відповідно до умов проекту викладачем було прочитано дві лекції для 

студентів бакалаврату на актуальну тематику англійською мовою, а саме:  

1. «Modern Internet Marketing: Key Trends and Development Prospects for 

Business»;  

2. «Managing the Marketing Activities of Enterprises on the Internet: Adaptation 

to the Conditions, Planning and Organization of Processes.»  

Стажування в університеті Пардубіце, який є одним із провідних вузів 

професійної освіти Чехії, дозволило перейняти кращий європейський досвід і 

прогресивну практику підготовки кваліфікованих фахівців з урахуванням вимог 

бізнес-середовища, ознайомитись з системою управління сучасним навчальним 

закладом і підтримки тісних партнерських відносин при реалізації спільних 

міжнародних проектів. У свою чергу, наявний досвід лектора та здобуті нові 



знання і навички можуть посприяти кращій організації викладання фахових і 

практичних дисциплін, орієнтованих на вітчизняних працедавців. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 29.10.2017 р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 

  
  

  
 

І знову Осінній Будівельний Форум 

 

4 жовтня 2017 року студенти спец. «Маркетинг» і «Реклама і зв’язки з 

громадськістю» відвідали щорічну промислову виставку Осінній Будівельний 

Форум, яка проходила під керівництвом компанії ПрАТ «Гал ЕКСПО» в ВЦ 

«Південний-Експо» (організатори – доц. І.В. Бойчук і Н.Р. Балук). Цьогорічний 

форум об’єднав інтереси 135 учасників із України та країн ближнього 

зарубіжжя в пошуках шляхів ефективного використання енергозберігаючих 

технологій, сучасних будівельних матеріалів і новітнього обладнання. 

Майбутні маркетологи і рекламісти отримали можливість поспілкуватись 

із віце-президентом «Гал-ЕКСПО» Олександрою Антонів (випускниця кафедри 

маркетингу 2010 року), побачити реалістичне поєднання теорії з практикою, 

познайомитись із провідними керівниками відомих вітчизняних компаній,  

серед яких Василь Вавренюк – регіональний представник заводу пластикових 

виробів «Next Level Plast» (випускник кафедри маркетингу 2002 року).   

Цей захід дозволив майбутнім фахівцям усвідомити важливість навчання 

у сучасному світі та знайти перші пропозиції щодо працевлаштування. 

Детальніше:  архів новин ЛТЕУ за 5.10.2016р. і на веб-сторінці кафедри: 

https://www.facebook.com/kafedramarketyngu 



 

 
 

 
 

Наприкінці вересня 2017 року доценти кафедри маркетингу, к.е.н. Басій 

Н.Ф. і Бойчук І.В. зустрілись зі студентами Тернопільського кооперативного 

торговельно-економічного коледжу та ознайомили їх з умовами вступу до 

Львівського торговельно-економічного університету, розповіли про перевагами 

навчання на освітньому рівні «бакалавр» зі спеціальностей «Маркетинг» і 

«Реклама в бізнесі», про напрями підготовки висококваліфікованих фахівців 

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

  
 

13 вересня 2017 року доцент кафедри маркетингу, к.е.н. І.В. Бойчук взяла 

участь у відкритій лекції професора Вроцлавського економічного університету 

п. Анджея Штандо на тему «Territorial Governance in Poland: Key Pillar of 

Country Development», яка проходила в межах заходів проекту Erasmus+. Для 

присутніх цікавим було ознайомлення зі специфікою розвитку територіальної 

інфраструктури Польщі в історичній ретроспективі та поданими доповідачем 

результатами власних досліджень, які проводились ним як практиком.  



  
 

11-12 вересня 2017 року завідувач кафедри маркетингу, д.е.н., професор 

Ю.А. Дайновський прийняв участь у роботі Міжнародної наукової конференції 

«Маркетинг в процесі інтернаціоналізації ринку. Перспектива підприємства і 

споживача», де виступив із цікавою доповіддю "Маркетингові фактори впливу 

на поведінку покупців". 

 

На фото: Модератори сесії "Соціальні 

передумови поведінки споживачів на 

ринку" завідувач кафедри маркетингу 

Університету Марії Кюрі-Склодовської 

в Любліні професор Г. Собчик, 

завідувач кафедри маркетингу 

Львівського торговельно-економічного 

університету професор Дайновський 

Ю.А. і доповідач доктор Сильвія 

Бадовська (Гданьський університет) 

  

  
Професор Дайновський Ю.А. оголошує 

виступ наступного доповідача 

Під час роботи конференції 

 


