
Затверджено  

вченою радою ЧТЕІ КНТЕУ,  

прот.№ 2, п.27 від 23.09.2020 р.  

Зведений план 

проведення лекцій стейкхолдерами 

на 2020-2021 навчальний рік 

№ 

з/п 

ПІБ, посада/ вчене звання, 

науковий ступінь  
Місце роботи  Тема лекції 

Термін 

проведення 

Кафедра 

 

 

І семестр 

1.  

Харинович-Яворська 

Діана Октавіанівна,  

консультант 

Комітет з питань 

економічного розвитку 

Верховної Ради України 

«Організація діяльності Апарату Верховної 

Ради України та технологія планування його 

роботи» 

Вересень  

2020 р. 

Менеджменту, 

міжнародної економіки 

та туризму 

2.  

Мусаєва 

 Ірина Андріївна,  

к.н. з державного 

управління, начальник  

Управління Державної 

казначейської служби 

України  у м.Чернівцях  

Чернівецької області 

«Казначейське обслуговування місцевих 

бюджетів» 

Жовтень 

2020 р. 

Фінансів та банківської 

справи 

 

3.  

Жук  

Галина Василівна, 

начальник Відділення ОТП 

Банк в м. Чернівці 

Відділення ОТП Банк в 

м.Чернівці 
 «Управління активами та пасивами банку» 

Жовтень 

2020 р. 

Фінансів та банківської 

справи  

4.  

Грейцар  

Тетяна Василівна, 

менеджер з продажу 

автомобілів 

ТОВ «Карпати 

Автоцентр» 
 «Планування рекламної кампанії» 

Жовтень  

2020 р. 

Маркетингу, цифрової 

економіки та 

підприємництва  

5.  

Гончарова 

 Олександра Миколаївна, 

директор 

ТОВ «Будторг»  «Стиль та мода у сучасному дизайні одягу» 
Жовтень  

2020 р. 

Маркетингу, цифрової 

економіки та 

підприємництва  

6.  

Майор  

Ярослава Іванівна, 

головний бухгалтер 

ТОВ «ЗЕЛЕНДОРБУД» «Особливості обліку на підприємствах 

малого бізнесу: сфера послуг» 

Жовтень 

2020 р. 

Обліку і оподаткування 

7.  

Агібалова О.І., 

регіональний керівник 

 

Kimberly-Clark 
 «Особливості категорійного менеджменту в 

сучасних рітейл-підприємствах» 

Листопад  

2020 р. 

Менеджменту, 

міжнародної економіки 

та туризму 

8.  
Кочмаровський Сергій, 

бармен 
Кав’ярня ТРЦ «Depot» 

 

«Готуємо справжню каву вдома» 
Листопад  

2020 р. 

Технології та 

організації готельно-

ресторанного бізнесу 



9.  

Рилєєва  

Оксана Романівна, 

провідний бухгалтер 

бухгалтерської служби 

ДВНЗУ «Буковинський 

державний медичний 

університет» 

«Особливості обліку оплати праці та 

утримань в закладах вищої освіти» 

Листопад 

2020 р. 

Обліку і оподаткування 

10.  

Сорока 

 Світлана Іванівна, 

директор з маркетингу 

маркетингової компанії 

Limemarketing 

Маркетингова компанія 

Limemarketing 

 «Як просувати власний бренд через 

соціальні мережі»  

Листопад  

2020 р. 

Маркетингу, цифрової 

економіки та 

підприємництва  

11.  

Шипітко  

Христина Василівна, 

супервайзер 

ТОВ «Рома» 
 «Вплив мерчандайзингу на ефективність 

торговельної діяльності»  

Листопад  

2020 р. 

Маркетингу, цифрової 

економіки та 

підприємництва  

12.  

Черкез  

Віолета Василівна, 

директор 

VV Travelclub 

«Міжнародна діяльність та співпраця 

України в галузі туризму» 

 

Листопад  

грудень  

2020 р. 

Менеджменту, 

міжнародної економіки 

та туризму 

13.  

Мурадханян  

Ірина Саркісівна,  

к.ф.н., доц. каф. іноз. мов 

для гуманітарних 

факультетів  

 

ЧНУ 

ім. Ю. Федьковича, 

 «Використання автентичних матеріалів з 

метою формування та вдосконалення 

іншомовних мовленнєвих компетенцій 

студентів економічних спеціальностей у 

межах викладання іноземної мови за 

професійним спрямуванням» 

 

Грудень 

 2020 р. 

Маркетингу, цифрової 

економіки та 

підприємництва  

ІІ семестр 

14.  

Панченко-Вагнер  

Еріка Василівна, 

 директор  

Торговий центр 

«Ярмарок виробників» 

«Формування товарної пропозиції 

споживчих товарів» 

Лютий 

2021 р. 

Фінансів та банківської 

справи 

15.  
Руснак Лілія Іванівна, 

кондитер 

Кондитерська студія  

«SALI» 

«Виробництво заварного тіста та виробів з 

нього з використанням природних 

барвників» 

Лютий  

2021 р. 

Технології та 

організації готельно-

ресторанного бізнесу 

16.  

Плахута  

Олена Іванівна,  

голова правління 

ПрАТ «Імпульс» 
 «Оперативне керування виробничо-

торговельним процесом у сучасних умовах» 

Лютий 

2021 р. 

Маркетингу, цифрової 

економіки та 

підприємництва  

17.  

Тоненька  

Раїса Іванівна,  

завідувач 

сектору внутрішнього 

аудиту  

Департамент фінансів 

Чернівецької обласної 

державної 

 «Фінансовий контроль у бюджетному 

процесі» 

Березень 

2021 р. 

Фінансів та банківської 

справи 



18.  

Свідунович-

Васьковська Марія 

Іванівна, 

заступник директора  

ЧОД ПРАТ «СК 

«Універсальна» 

 «Формування страхових резервів та 

забезпечення платоспроможності страхової 

компанії» 

Березень  

2021 р. 

Фінансів та банківської 

справи 

19.  

Чалапчій  

Юрій Юрійович,  

к.ф.-м.н., директор 

МПП ВКФ «Каскад 

Девелоперс Гроуп» 
 «Розробка систем прийняття рішень» 

Березень  

2021 р. 

Маркетингу, цифрової 

економіки та 

підприємництва  

20.  

Олійнич  

Світлана Іванівна, 
директор 

Рекламна агенція 

Limemarketing 
 «Практичні аспекти Social media marketing» 

Березень  

2021 р. 

Маркетингу, цифрової 

економіки та 

підприємництва  

21.  

Балдис Валентина, 

директор 

ТОВ «Вален груп» «Використання сучасних видів устаткування 

у закладах ресторанного господарства » 
Березень  

2021 р. 

Технології та 

організації готельно-

ресторанного бізнесу 

22.  

Олексюк  

Наталія Дементіївна, 

президент ГО 

Громадська організація 

«ХоРеКа Буковина» 

 «Особливості надання послуг у 

підприємствах готельного господарства» 
Березень  

2021 р. 

Технології та 

організації готельно-

ресторанного бізнесу 

23.  

Столяр  

Людмила Георгіївна 

к.е.н., 

заступник генерального 

директора з обліку, 

фінансів та статистики – 

головний бухгалтер 

ТДВ «Чернівецький 

хімзавод» 

«Адміністрування та облік ПДВ в умовах 

реформування податкової системи України» 

Березень 

2021 р. 

Обліку і оподаткування 

24.  

Чернівчан  

Валентина Василівна, 

директор 

 

ТФ«Прага-тур» 
 «Організація та управління супроводу 

автобусних турів» 

Березень  

2021 р. 

Менеджменту, 

міжнародної економіки 

та туризму 

25.  

 

Штефюк  

Іван Кирилович, 

заслужений тренер 

України 

 

Збірна України з 

універсального бою 
 «Рукопашний бій. Основи самозахисту» 

Березень  

2021 р. 

Менеджменту, 

міжнародної економіки 

та туризму 

26.  

Балдис  

Валентина 

Володимирівна, 

директор 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Вален 

груп» 

«Використання сучасних видів устаткування 

у закладах ресторанного господарства » Березень  

2021 р. 

Технології та 

організації готельно-

ресторанного бізнесу 



27.  

Якубенко  

Віталій Григорійович, 

директор 

ПП «Санітарія» 
Тренінг «Менеджер – професійний 

керівник» 

Березень-

квітень 2021 р. 

Менеджменту, 

міжнародної економіки 

та туризму 

28.  

Паламарчук  

Дана Олексіївна,  

керівник групи 

бухгалтерського та 

податкового обліку 

ЧФ ПАТ «Укртелеком» «Особливості організації обліку та складання 

звітності у відокремлених структурних 

підрозділів» 

Квітень 

2021 р. 

Обліку і оподаткування 

29.  

Барасюк  

Ярослав Миколайович, 

к. ф.-м.н, доцент/ 

провідний спеціаліст 

Компанія Softserve 
 «Використання  OLAP та Data Mining для 

аналізу даних» 

Квітень  

2021 р. 

Маркетингу, цифрової 

економіки та 

підприємництва  

30.  

Костриж  

Христина Дмитрівна,  

заступник директора 

Туристична агенція 

«Елеганс Тур» 

 «Особливості продажу туристичного 

продукту на регіональному ринку» 

Квітень  

2021 р. 

Маркетингу, цифрової 

економіки та 

підприємництва  

31.  

Будей  

Іван Валерійович, 

начальник відділу 

організації роботи 

регіональної мережі 

 

Чернівецька філія АТ 

«Ощадбанк» 

 «Порядок надання різних видів кредитів АТ 

«Ощадбанк» підприємствам» 

Квітень 

2021 р. 

Фінансів та банківської 

справи  

32.  

Кукул 

Андрій Іванович, 

сертифікований аудитор 

ТОВ Аудиторська фірма 

«Вест аудит» 

«Судова економічна експертиза: особливості 

проведення» 

Травень 

2021 р. 

Обліку і оподаткування 

 

 

 


