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Зведений план 

проведення лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів за участю провідних вчених, науковців, видатних 

фахівців-практиків 

на 2019-2020 навчальний рік 
 

№

 

з/

п 

ПІБ, вчене звання, науковий 

ступінь/посада  
Місце роботи  Назва лекції, майстер-класу, семінару, тренінгу 

Термін 

проведення 

Кафедра 

 

 

І семестр 

1.  

Полонка І.А., к.ю.н., доцент  

 

 

 

Буковинський  

університет 

 

 

Лекція  «Значення правомірної та неправомірної 

поведінки на позитивний розвиток господарських 

відносин в Україні» 

Вересень  

2019 р. 

Соціально-гуманітарних 

наук та права 

 

2.  Аврам Н. В., директор 

«San Rest», 

м. Чернівці 

Майстер-клас «Вплив факторів екзогенного 

середовища на діяльність менеджера сучасного 

підприємства» 

Вересень  

2019 
Менеджменту і туризму 

3.  
Жижиян С. І., головний 

бухгалтер 

Чернівецька дирекція ПАТ 

«Укрпошта» 

Майстер-клас  

«Особливості обліку продажу товарів поштою» 

Жовтень  

2019 р. 

Обліку і оподаткування 

4.  

 

Чалапчій Ю. Ю., директор 

фірми 

 

МПП ВКФ «Каскад девелоперс 

гроуп» 

 

Лекція 

«Інструментальні засоби для швидкої побудови 

автоматизованих бізнес рішень» 

 

Жовтень 

2019 р. 

 

Економічної кібернетики 

та міжнародних 

економічних відносин 

5.  
Грейцар Т. В., керівник відділу 

маркетингу 
ТОВ «Карпати Автоцентр» 

Майстер-клас «Діалог з роботодавцем: потенційні 

можливості та фахові вимоги» 

Жовтень  

2019 р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної логістики 

 

6.  Ладаняк О., кондитер ПП «Терешкіно» 

Майстер-клас «Формування зефіру, його 

стабілізація та начинку для зефіру» 
Жовтень  

2019 р. 

Технології і організації 

ресторанного 

господарства 

7.  
Фурдига В. М., начальник 

відділу з питань туризму 

Чернівецька державна 

адміністрація 
Лекція «Економічні показники розвитку туризму» 

Жовтень  

2019 
Менеджменту і туризму 

8.  Аврам Н. В., директор 
«San Rest», 

м. Чернівці 

Тренінг «Практичне застосування функцій 

менеджменту у роботі керівника сучасного 

підприємства» 

Жовтень  

2019 
Менеджменту і туризму 



9.  

Балух В. О., д.і.н, професор, 

перший проректор  

Чернівецький національний 

університет 

 ім. Федьковича 
Лекція  «Соціокультурний світ України» 

Листопад  

2019 р.  

 

Соціально-гуманітарних 

наук та права 

10.  

Столяр Л. Г., заступник 

генерального директора з 

обліку, фінансів та статистики – 

головний бухгалтер 

ТДВ «Чернівецький хімзавод» Лекція «Особливості обліку та звітності ПДВ: 

зовнішньоекономічна діяльність» 

Листопад 

2019 р. 

Обліку і оподаткування 

11.  

 

Вишневська О., кондитер 

«ЧікКейк Студія» Майстер-клас «Виробництва тістечок з різних 

видів тіста» 
Листопад  

2019 р. 

Технології і організації 

ресторанного 

господарства 

12.  Романів М. В., начальник 

Головне управління Пенсійного 

фонду України у Чернівецькій 

області 

Семінар-тренінг «Державне пенсійне 

страхування» 

Листопад  

2019 р. 

Фінансів, банківської 

справи та 

підприємництва 

13.  
Ляшенко Г. А., директор 

відділення 

Центральне відділення АТ 

«ПриватБанк» 

Майстер-клас «Кредитування суб’єктів малого 

підприємництва» 

Листопад  

2019 р. 

Фінансів, банківської 

справи та 

підприємництва 

14.  Саламандик М.,  бармен «Голд Георг Палац» 

 

Майстер-клас та дегустація авторських коктейлів 
Грудень  

2019 р. 

Технології і організації 

ресторанного 

господарства 

15.  

 

Барасюк Я. М., провідний 

спеціаліст 

 

Компанія “SoftServe” 

Майстер-клас «Оптимізація швидкодії запитів у 

реляційних базах даних» 

Грудень  

2019 р. 

Економічної кібернетики 

та міжнародних 

економічних відносин 

16.  

Готинчан А. Г., провідний 

програміст 

 

Компанія “SoftServe” 

Лекція «Принципи об’єктно-орієнтованого 

програмування» 

Грудень  

2019 р. 

Економічної кібернетики 

та міжнародних 

економічних відносин 

17.  Мусаєва І. А., начальник 

Управління Державної 

казначейської служби в м. 

Чернівцях 

Майстер-клас «Особливості казначейського 

обслуговування бюджетів всіх рівнів в сучасних 

умов» 

Грудень  

2019 р. 

Фінансів, банківської 

справи та 

підприємництва 

ІІ семестр 

18.  

Костриж Х. Д., заступник 

директора 

Туристична агенція «Елеганс Тур» 
Майстер-клас «Особливості продажу 

туристичного продукту» 

Лютий  

2020 р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної логістики 

19.  

Штефюк І. К., віце-президент, 

головний тренер збірної 

України з універсального бою 

Чернівецька міська федерація 

рукопашного бою 
Тренінг «Рукопашний бій: зупинимо агресію 

разом» 

Березень  

2020 р. 

 

Соціально-гуманітарних 

наук та права 

 

20.  Балдис В. В., директор 
Школа сучасного кулінарного 

мистецтва та ресторанного бізнесу 

Лекція «Сучасне устаткування закладів 

ресторанного господарства» 
Березень,  

2020 р. 

Технології і організації 

ресторанного 

господарства 

21.  Сопилюк Н. М.,  к.філ.н., Факультет іноземних мов ЧНУ Майстер-клас «Використання інтерактивних  Березень  Соціально-гуманітарних 



доцент ім. Федьковича 

  

вправ «brise glace»  з метою формування 

комунікативної компетенції на заняттях з 

іноземної мови» 

2020 р. 

 

наук та права 

22.  

Паламарчук Д. О., 

керівник групи бухгалтерського 

та податкового обліку 

ЧФ ПАТ «Укртелеком» Лекція «Особливості організації обліку та 

звітності на підприємствах зв’язку» 

Березень 

2020 р. 

Обліку і оподаткування 

23.  Олійнич С. І., керівник 
ПП  «LimeMarketing – Лабораторія 

маркетингових ідей» 

Тренінг «Практичні підходи до розробки 

маркетингового плану» 

Березень  

2020 р. 

Товарознавства, 
маркетингу та 

комерційної логістики 

24.  
Ревуцька Л. Я., 

провідний фахівець, практик 
Бар «Мальва» 

 

Майстер-клас «Тернопільські пляцки» 
Березень,  

2020 р. 

Технології і організації 
ресторанного 
господарства 

25.  
Кіндрат В. Р., заступник 

директора 

Департаменту фінансів 

Чернівецької державної 

адміністрації 

Майстер-клас «Бюджетний процес на місцевому 

рівні» 

Березень  

2020 р. 

Фінансів, банківської 
справи та 

підприємництва 

26.  
Жук Г. В., начальник 

відділення 
 «ОТП Банк» м. Чернівці Майстер-клас «Позичковий капітал» 

Березень  

2020 р. 

Фінансів, банківської 
справи та 

підприємництва 

27.  
Грейцар Т., керівник відділу 

маркетингу 

ТОВ «Карпати-Авто-центр» Семінар «Сучасні комунікації у менеджменті: 

теорія та практика» 

Березень  

2020 р. 
Менеджменту і туризму 

28.  
Петрюк В., член Буковинської 

Асоціації барменів 
Bukovina Barmen School 

Майстер-клас та дегустація  Світових 

коктейльних трендів 
Квітень 

2020 р. 

Технології і організації 
ресторанного 
господарства 

29.  

Волканеско В. В., 

старший оперуповноважений 

оперативного управління 

Головне управління ДФС у 

Чернівецькій області 

Семінар-практикум 

 «Основні порушення податкового законодавства 

суб’єктами підприємницької діяльності» 

Квітень 

2020 р. 

Обліку і оподаткування 

30.  
Пілат М., менеджер з продажу Мережа ювелірних магазинів 

«Золото лева» 
Майстер-клас «Особливості викладки ювелірних  

товарів у торговельній залі» 

Квітень  

2020 р. 

Товарознавства, 
маркетингу та 

комерційної логістики 

31.  Пасайлюк У., фуд-блогер  «SUSHI._.HOME» Майстер-клас «Виробництво суші» 
Квітень 

2020 р. 

Технології і організації 
ресторанного 
господарства 

32.  Борук С. Д., д.т.н., доцент ЧНУ ім. Юрія Федьковича 
Лекція «Визначення вмісту поліфенолів та 

антиоксидантної здатності харчових продуктів» 

Квітень  

2020 р. 

Технології і організації 
ресторанного 
господарства 

33.  

Кіфічак Т. М., начальник 

фінансового відділу – головний 

бухгалтер 

Державний архів Чернівецької 

області 

Майстер-клас «Особливості обліку суб’єктів 

державного сектору» 

Травень 

2020 р. 

Обліку і оподаткування 

 

Заступник директора з наукової, 

науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків                                       В.Ф. Кифяк 

http://limemarketing.com.ua/
http://limemarketing.com.ua/

