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План 

проведення лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів за участю провідних 

вчених, науковців, видатних фахівців-практиків 

на 2017-2018 навчальний рік 
 

№ 

з/п 

ПІБ, вчене звання, 

науковий 

ступінь/посада  

Місце роботи  

Назва лекції, майстер-

класу, семінару, 

тренінгу 

Термін 

проведення 
Кафедра 

Факультет обліку, фінансів та економічної діяльності 

І півріччя  

1. Бальон Н.М. 
начальник відділу 

взаємодії із засобами 

масової інформації та 

громадськістю 

Державна податкова 

інспекція у м. 

Чернівці Головного 

управління ДФС у 

Чернівецькій 

області 

Лекція-тренінг фахівця-

практика: 

«Податок на додану 

вартість» 

Вересень 

2017 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

2. Калмикова С.С. 

юрисконсульт 

Чернівецький 

міський центр 

зайнятості 

Семінар-тренінг 

«Молодіжне безробіття м. 

Чернівці» 

Вересень 

2017 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

3. Daniel Hayden 
директор 

Англійський 

мовний центр 

«Americana» 

Майстер-клас 

«Особливості заснування 

бізнесу» 

Жовтень 

2017 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

4. Головко О.Є. 
начальник 

Прикарпатське 

регіональне 

управління АТ 

«Укрсиббанк» 

Майстер-клас 

«Банки на ринку 

банківських послуг» 

Жовтень 

2017 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

5. Мельничук А.Я. 
менеджер 

міжнародного 

туризму 

Туристична фірма 

«JOIN UP!» 

Майстер-клас 

«Персонал як важливий 

компонент 

функціонування в 

індустрії туризму» 

Жовтень 

2017 р. 

Економічної 

кібернетики та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

6. Руснак Л.Р. 

директор фірми 

 

 

Туристична фірма 

«Green Travel» 

Майстер-клас 

«Ділові переговори та 

підписання договорів між 

партнерами в туристичній 

сфері» 

Жовтень 

2017 р. 

Економічної 

кібернетики та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

7. Свідунович-

Васьковська М.І. 
директор 

ЧОД ПАТ СК 

«Універсальна» 

Лекція-тренінг 

«Особливості надання 

страхових послуг в галузі 

особистого страхування» 

Жовтень 

2017 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

8. Цуренко І.А. 

директор з 

регіонального 

розвитку 

СК «Ю.Бі.Ай. - 

КООП» 

Семінар-практикум 

«Специфіка 

працевлаштування 

фахівців спеціальності 

071 «Облік і 

оподаткування» у сфері 

страхових послуг» 

Жовтень 

2017 р. 

Обліку і 

оподаткування 



9. Шпак І.О. 

начальник 

Національна служба 

посередництва і 

примирення у 

Чернівецькій 

області 

Семінар 

«Напрямки моніторингу 

ринку праці на 

регіональному рівні» 

(на прикладі Чернівецької 

області) 

Жовтень 

2017 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

10. Головко О.Є. 
начальник 

Прикарпатське 

регіональне 

управління АТ 

«Укрсиббанк» 

Майстер-клас 

«Нетрадиційні операції 

комерційних банків» 

Листопад 

2017 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

11. Данілова Т.В. 
місцевий консультант 

з гендерних питань по 

Чернівецькій області 

Департамент 

фінансів 

Чернівецької ОДА 

Лекція-тренінг 

«Гендерне бюджетування 

в Україні» 

Листопад 

2017 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

12. Ушулеру О.В. 

провідний брокер 

Брокерська контора 

«Майтер-Брок» 

Тренінг 

«Фондовий ринок. 

Особливості торгівлі на 

фондовій біржі» 

Листопад 

2017 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

13. Ходаківська Н.Й. 

директор 

ПП «Імпакт-Захід» Семінар-практикум 

«Професійні інструменти 

для обліку і управління на 

підприємствах» 

Листопад 

2017 р. 

Обліку і 

оподаткування 

ІІ півріччя  

14. Івасютин Т.Д. 

доктор філ. наук, 

професор 

Кафедра сучасних 

іноземних мов та 

перекладу, ЧНУ ім. 

Ю. Федьковича 

Семінар  

«Особливості 

формування іншомовної 

комунікативної 

компетенції» 

Лютий 

2018 р. 

Сучасних 

європейських 

мов 

15. Майор Я.І. 

головний бухгалтер  

ТОВ «Фірмовий-

магазин-салон 

«Трембіта» 

Майстер-клас 

«Особливості організації 

бухгалтерського обліку в 

будівництві» 

Лютий 

2018 р. 

Обліку і 

оподаткування 

16. Ткачук Т. І. 

заступник начальника 

відділу організації 

сприяння 

працевлаштування 

Чернівецький 

обласний центр 

зайнятості 

Інтерактивний тренінг 

«Застосування сучасних 

інформаційних 

технологій у 

працевлаштуванні 

молоді» 

Лютий 

2018 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

17. Череп М.М. 

головний бухгалтер 

Чернівецьке 

обласне 

Територіальне 

відділення 

Антимонопольного 

комітету 

Тренінг 

«Планування доходів та 

видатків бюджетних 

установ» 

Лютий 

2018 р. 

Обліку і 

оподаткування 

18. Верстяк А.В. 

к.е.н., доц. 

Кафедра 

Економіко-

математичного 

моделювання ЧНУ 

ім. Федьковича 

Майстер-клас 

«Integration process in the 

global settings» 

Березень 

2018 р. 

Економічної 

кібернетики та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

19. Зацерковна О.В. 

заступник головного 

бухгалтера 

ТДВ «Чернівецький 

хімічний завод» 

Лекція 

«Особливості 

податкового та 

бухгалтерського обліку 

основних засобів» 

 

Березень 

2018 р. 

Обліку і 

оподаткування 



20. Ляшенко А.А. 
директор 

Центральне  

відділення 

«ПриватБанку» 

м. Чернівці 

Дуальна лекція  

«Кредитування 

підприємств торгівлі» 

Березень 

2018 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

21. Миколаїшин Н.В. 

головний бухгалтер  

КП «ВУД» Майстер-клас 

«Організація 

бухгалтерського та 

податкового обліку на 

комунальних 

підприємства» 

Березень 

2018 р. 

Обліку і 

оподаткування 

22. Паскар О.І. 
начальник 

Головне управління 

Державної 

казначейської 

служби України в 

Чернівецькій 

області 

Лекція-тренінг 

«Казначейство України як 

учасник бюджетного 

процесу» 

Березень 

2018 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

23. Бальон Н.М. 
начальник відділу 

взаємодії із засобами 

масової інформації та 

громадськістю 

Державна податкова 

інспекція у м. 

Чернівці Головного 

управління ДФС у 

Чернівецькій 

області 

Лекція-тренінг  

«Податок на прибуток 

підприємств» 

Квітень 

2018 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

24. Георгійчук О.І. 

головний бухгалтер 

ДП «Берегометське 

лісомисливське 

господарство» 

Майстер-клас 

«Організація обліку на 

підприємствах лісового 

господарства» 

Квітень 

2018 р. 

Обліку і 

оподаткування 

25. Мурадханян І.С. 

к.ф.н., 

доцент 

Кафедра іноземних 

мов для 

гуманітарних 

факультетів, 

ЧНУ ім. 

Ю. Федьковича 

Лекція 

«Англомовні запозичення 

як складник української 

реклами» 

Квітень 

2018 р. 

Сучасних 

європейських 

мов 

26. Мусаєва І.А. 
начальник 

Управління 

Державної 

казначейської 

служби України в м. 

Чернівці 

Лекція-тренінг 

«Казначейське 

обслуговування бюджетів 

в сучасних фінансово-

економічних умовах» 

Квітень 

2018 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

27. Михайлина Д.Г. 

к.е.н., доц. 

 

Кафедра 

Економіко-

математичного 

моделювання ЧНУ 

ім. Федьковича 

Семінар 

«Напрями Європейської 

інтеграції України» 

Травень 

2018 р. 

Економічної 

кібернетики та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

28. Рилєєва О.Р. 

головний бухгалтер 

КМУ «Міська 

поліклініка №5» 

Майстер-клас 

«Особливості організації 

та проведення 

економічного аналізу 

діяльності бюджетних 

установ» 

Травень 

2018 р. 

Обліку і 

оподаткування 

29. Савчишкина Л.В. 

начальник 

Чернівецька філія 

АТ «Укргазбанк» 

Дуальна лекція 

«Особливості 

функціонування 

державних банків у 

банківській 

системі України» 

 

 

Травень 

2018 р. 

Фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 



Факультет управління, сфери обслуговування та харчових технологій 

І півріччя  

30. Столяр  Я. 

директор 

 

Центр реклами 

«Grandes» 

Семінар-тренінг 

«Професійні навички 

фахівця з реклами: досвід 

та перспективи 

застосування» 

Вересень 

2017 р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної 

логістики 

31. Темерівська Т.Г. 

к.пед.н., доцент, 

директор ресторану 

Ресторан «Palazzo» Семінар-практикум 

«Використання сучасного 

механічного обладнання в 

ЗРГ» 

Жовтень 

2017 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

32. Ткач В.О. 

д.е.н., професор, зав. 

кафедри менеджменту 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Донецький 

національний 

технічний 

університет» 

Семінар-практикум 

«Регіональні особливості 

розвитку сфери 

готельного та 

ресторанного бізнесу 

Запорізької області: 

досвід, впровадження 

нових продуктів та 

послуг» 

Вересень 

2017 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

33. Фурдига В.М. 
начальник відділу 

туризму  

Чернівецька 

обласна державна 

адміністрація 

Майстер-клас 

«Інструменти 

менеджменту в роботі 

компаній готельного, 

курортного і 

туристичного сервісу 

(присвячений відкриттю 

школи менеджера)» 

Вересень 

2017 р. 

Менеджменту і 

туризму 

34. Хіль Р.В. 

директор 

Ресторан-кафе 

«C.o.t.t.e» 

Семінар 

«Створення фахових 

академій на базі якірних 

підприємств як 

інноваційна платформа 

взаємодії бізнесу і освіти» 

Вересень-

жовтень 

2017 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

35. Дуган О.М. 

інженер-технолог 

Кондитерський дім 

«Ваніль» 

Майстер-клас  

«Методи формування 

кулінарних виробів з 

дріжджового тіста» 

Жовтень 

2017 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

36. Ладаняк О.В. 

кондитер 

ПП Терешкін Майстер - клас  

«Сучасні тенденції 

оформлення святкових 

тортів» 

Жовтень 

2017 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

37. Мариній Б.З. 

директор 

ТОВ «Два відра» Майстер клас 

«Особливості розвитку 

бренду «Два відра» 

Жовтень 

2017 р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної 

логістики 

38. Пілат М. 

менеджер з продажу 

Мережа ювелірних 

магазинів «Золото 

лева» 

Майстер-клас «Видовий 

асортимент ювелірних 

товарів з дорогоцінних 

металів та каміння: 

мерчандайзингові підходи 

до викладки» 

Жовтень 

2017 р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної 

логістики 

39. Скрипська О.В. 

к.х.н., доцент 

Кафедра загальної 

хімії та 

матеріалознавства 

ЧНУ ім. 

Семінар 

«Сучасні напрямки 

розвитку органічної хімії 

в України» 

Жовтень 

2017 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 



Ю. Федьковича 

40. Фісанов В.П. 

д.і.н, професор, зав. 

кафедри  

ЧНУ ім.  

Ю. Федьковича 

Лекція на тему: 

«Роль козацтва в 

становленні української 

Гетьманської держави» 

Жовтень  

2017 р.  

 

 

Соціально-

гуманітарних 

наук та права 

41. Цуркан В.П. 

менеджер по 

впровадженню 

автоматизованих 

систем 

ТОВ 

«Proza» 

Семінар 

«Автоматизація сервісно-

виробничих процесів у 

закладах готельно-

ресторанного 

господарства» 

Жовтень 

2017 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

42. Штефанюк Є.В. 

кондитер 

ПП «Солодка 

фантазія» 

Майстер - клас 

«Виготовлення 

скульптурних тортів» 

Жовтень 

2017 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

43. Адамчук Я. 

 

приватний 

екскурсовод 

Майстер-клас «Новий 

формат екскурсій від пана 

Ярка» 

Листопад 

2017 р. 

Менеджменту і 

туризму 

44. Добржанський О.В. 
д.і.н, професор, зав. 

кафедри історії  

України 

Кафедра історії  

України ЧНУ ім. 

Ю. Федьковича 

Лекція 

«Національно-визвольний 

рух на 

західноукраїнських 

землях (1918-20 р.р.)» 

Листопад 

2017 р. 

Соціально-

гуманітарних 

наук та права 

45. Зваричук Л.В. 
підприємець 

ТМ «Капітошка» Майстер-клас 

«Особливості  

виробництва борошняних 

кондитерських виробів з 

листкового тіста» 

Листопад 

2017 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

46. Олійнич С.І. 

директор 

ПП  «LimeMarketing 

– Лабораторія 

маркетингових 

ідей» 

Майстер-клас  

«Особливості просування 

торговельних брендів у 

соціальних мережах» 

Листопад 

2017 р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної 

логістики 

47. Присакар П. 

інспектор  

Митна служба 

України 

Майстер-клас «Проблеми 

дешевого авто в Україні – 

актуальна проблема 

сьогодення: всі «за» і 

«проти» 

Листопад 

2017 р. 

Менеджменту і 

туризму 

48. Сокол Т.О. 

завідувач 

Бібліотека ЧТЕІ 

КНТЕУ 

Майстер-клас 

«Печатні інформаційні 

джерела у науковому 

дослідженні 

Листопад 

2017 р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної 

логістики 

49. Халявка О.В. 

менеджер  

 

Рогова Л.  

 

ЧФ ПрАт «Кий 

Авіа» 

 

приватний 

екскурсовод 

Майстер-клас 

«Особливості 

формування та роботи 

працівників туристичної 

сфери з міжнародними 

(іноземними) 

партнерами» 

Листопад 

2017 р. 

Менеджменту і 

туризму 

50. Штефюк І.К. 
віце-президент 

Чернівецька міська 

федерація 

рукопашного бою 

Тренінг 

«Зупинимо агресію разом» 

Листопад 

2017 р. 

Соціально-

гуманітарних 

наук та права 

51.  Халус С. 

директор 

 

Кадрова агенція 

«Лідер ЛТД» 

Майстер-клас «Роль 

комунікативного 

менеджменту в процесі 

працевлаштування 

молодого фахівця» 

Листопад – 

Грудень 

2017 

Менеджменту і 

туризму 

ІІ півріччя  

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


52. Васечко І.Б. 

директор  

Магазин «Квіти-

центр» 

Майстер-клас у формі 

лекції «Проблеми 

управління у квітковому 

бізнесі: реалії сьогодення 

та перспективи розвитку» 

Лютий 

2018 р. 

Менеджменту і 

туризму 

53. Іричук О. 

бармен 

Керівник 

Буковинської 

Асоціації барменів 

«Bukovina 

BarmenSchool» 

Майстер-клас  

«Сучасні методи 

подавання коктейлів» 

Лютий 

2018 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

54. Петрюк О.І. 

шеф-кухар 

Ресторан «Dubne» 

м. Слубіце Польща 

Майстер-клас 

«Особливості 

виготовлення 

традиційних страв 

Польської національної 

кухні» 

Лютий 

2018 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

55. Унгурян М.Я. 

шеф-кондитер 

 

кафе «Gusto» Майстер-клас 

«Особливості 

виготовлення сучасних 

ресторанних десертів» 

Лютий 

2018 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

56. Затинайченко М.  
маркетолог 

«Wind Studio» Майстер-клас  

«Бізнес-анімація» 

Березень 

2018 р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної 

логістики 

57. Ладаняк О.В. 

кондитер 

ПП «Терешкін» Майстер-клас 

«Інноваційні  тенденції 

виготовлення мусових 

тортів» 

Березень 

2018 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

58. Лосецька Н.Д. 

інженер з сертифікації 

ДП 

«Буковинастандарт

метрологія» 

Семінар-практикум 

«Правила та вимоги 

сертифікації готелів та 

послуг» 

Березень 

2018 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

59. Мініжан Х. 

кухар 

Ресторан «Панська 

гуральня» 

Майстер-клас 

«Сучасні методи теплової 

обробки харчових 

продуктів» 

Березень 

2018 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

60. Пожарук Ю.В. 

провідний спеціаліст з 

реклами 

ТРК «А.С.С.» Майстер-клас 

«Маркетингові 

інструменти розробки і 

підтримки  бренду» 

Березень 

2018 р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної 

логістики 

61. Худий О.І. 

к.б.н., доц. каф. 

біохімії та 

біотехнології 

Кафедра біохімії та 

біотехнології ЧНУ 

ім. 

Ю. Федьковича 

Лекція (Педагогічні 

читання ) 

«Святкування 155-ої 

річниці від дня 

народження видатного 

вченого біолога -В.І. 

Вернадського» 

Березень 

2018 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

62. Головань Н.С. 

головний технолог 

заводу 

ТОВ «РОЗМА» Майстер-клас 

«Технологічні 

особливості виготовлення 

гумового взуття та 

контроль якості та 

безпечності на 

підприємстві» 

Квітень 2018 

р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної 

логістики 

63. Грейцар Т.В. 

директор відділу 

маркетингу 

ТОВ 

«Карпати 

Автоцентр» 

Майстер-клас 

«Алгоритми споживчої 

поведінки при купівлі 

Квітень 

2018 р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної 



товарів особливого 

попиту: оцінка ризиків та 

перспектив» 

логістики 

64. Затинайченко М.  
маркетолог 

«Wind Studio» Майстер-клас  

«Створення та 

просування інтернет-

магазину» 

Квітень 2018 

р. 

Товарознавства, 

маркетингу та 

комерційної 

логістики 

65. Наконечна Н.М. 
заступник 

генерального 

директора – 

начальник 

відділу стандартизації

, підтвердження 

відповідності 

продукції, послуг та 

систем управління 

ДП 

«Буковинастандарт

метрологія» 

Семінар  

«Європейські стандарти з 

дослідження якості 

харчових продуктів» 

Квітень 

2018 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

66. Олексюк Н.Д. 
генеральний директор 

ВАТ «Туркомплекс 

«Черемош» 

ВАТ «Туркомплекс 

«Черемош» 

Семінар-практикум 

«Сучасні тенденції 

розвитку готельного та 

ресторанного бізнесу 

Буковини» 

Квітень 

2018 р. 

Технології і 

організації 

ресторанного 

господарства 

67. Йосипів О.П. 

начальник Головного 

управління патрульної 

поліції м. Чернівці 

Головне управління 

патрульної поліції 

м. Чернівці 

Лекція 

«Роль національної 

поліції в побудові 

громадянського 

суспільства в Україні.» 

Травень 

2018 р. 

Соціально-

гуманітарних 

наук та права 

 
 


