Затверджено
постановою вченою ради ЧТЕІ КНТЕУ,
прот.№3 п.2 від 29.09.2021 р.

Зведений план
проведення лекцій стейкголдерами у 2021-2022 навчальному році
№
з/п

ПІБ, посада
запрошеного+
(відповідальний
викладач)

Місце роботи

Тема лекції(зустрічі)

І семестр
Скрипник
«Організація пішохідних
Віктор Володимирович Чернівецька обласна
та гірськопішохідних
президент громадської
федерація
1.
подорожей в спортивному
організації
спортивного туризму
туризмі»
(Гищук Р.М.)
Харинович-Яворська
Діана Октавіанівна
к.е.н, доцент,
«Адміністративний
Верховна Рада
менеджмент»
2. консультант комітету ВР з
України
питань економічного
розвитку
(Урсакій Ю.А)
Вінничук
«Використання сучасних
Ігор Станіславович,
ФОП
технологій ведення
3.
підприємець
бізнесу»
(Верстяк О.М.)
4.

5.

6.

7.

8.

Бережецька Руслана,
менеджер по туризму
(Хитрова О.А.)
Гасимов
Рустам Ханларович,
директор
(Паламарек К. В.,
Струтинська Л. Т.,
Данилюк І. П.,
Романовська О. Л.,
Марусяк Т. М.)
Пупий Людмила,
інженер-технолог
(Романовська О. Л.)
Скидан
Сільвія Іванівна,
начальник відділу
земельних відносин,
архітектури та
комунальної власності
(Марусяк Т. М.)
Симинович
Григорій Вікторович,
начальник відділу

Туристичне
агентство «TUI»

Ресторан
«Grand Royal»

ПАТ «Київхліб»

Селятинська
територіальна
громада

Західний офіс
Держаудитслужби в
Чернівецькій області

«Інформаційні системи та
технології туристичного
бізнесу»
«Використання сучасних
видів устаткування у
закладах готельноресторанного
господарства»
«Особливості створення
рецептур та технологічних
карт борошняних та
хлібобулочних виробів»
(оn-line тренінг)
«Етапи приватизації
земельної ділянки для
створення об’єкта
готельно-ресторанного
бізнесу»
«Основні вимоги щодо
вступу на державну
службу, її проходження та

Термін
проведення

Кафедра

вересень,
2021

Менеджменту,
міжнародної
економіки та
туризму

жовтень,
2021

Менеджменту,
міжнародної
економіки та
туризму

грудень,
2021
листопад,
2021

Менеджменту,
міжнародної
економіки та
туризму
Менеджменту,
міжнародної
економіки та
туризму

вересень,
2021 р.

Технології та
організації
готельноресторанного
бізнесу

жовтень,
2021 р.

Технології та
організації
готельноресторанного
бізнесу

листопад,
2021 р.

Технології та
організації
готельноресторанного
бізнесу

вересень,
2021 р.

Обліку і
оподаткування

контролю в галузі
оборони, в
правоохоронних
органах та органах
влади управління;
Пуша
Валерій Павлович,
завідувач сектору
роботи з персоналом
управління
(Маначинська Ю.А.)
Мінтенко
Юрій Анатолійович,
головний спеціаліст
сектору
9.
документування у
Чернівецькій області
(Селезньова О.М.)
Коцим'юк
Марія Михайлівна,
завідувач сектору
10.
інформаційної
взаємодії
(Мустеца І.В.)
Хомич
Ігор Васильович,
11.
директор
(Багрій К.Л.)
Богданова
Зоя Василівна,
начальник відділу
12.
кадрового забезпечення
та розвитку персоналу
(Маначинська Ю.А.)

13.

14.

Куцій Віта Вікторівна,
територіальний
менеджер ОТР-банку,
старший викладач
(Каспрук А.Ю.)
Онегін
Євген В‘ячеславович,
приватний
підприємець, власник
торгівельної марки
“Bokuto”
Онегіна
Марина Іванівна,
приватний
підприємець, власниця
Інтернет магазину
neomarket
(Вудвуд В.В.)

аспекти практичної
підготовки спеціальності
071 «Облік і
оподаткування»

Південно-Західне
регіональне
управління
Міністерства юстиції
України

«Інформаційна та Інтернетдіяльність
Міністерства
юстиції
України:
організаційні та структурні
питання»

вересень,
2021 р.

Обліку і
оподаткування

Головне управління
ДПС у Чернівецькій
області

«Застосування електронних
сервісів в ДПС»

вересень,
2021 р.

Обліку і
оподаткування

Міська філія
Чернівецького
обласного центру
зайнятості

Затребуваність фахівців з
обліку і оподаткування на
ринку праці

жовтень,
2021 р.

Обліку і
оподаткування

Головне управління
ДПС у Чернівецькій
області

«Основні напрями
діяльності ГУ ДПС у
Чернівецькій області та
аспекти працевлаштування
студентів спеціальності 071
«Облік і оподаткування»

жовтень,
2021 р.

Обліку і
оподаткування

ОТР-банк,
м. Івано-Франківськ

«Особливості
комплексного страхування
комерційних банків»

вересень,
2021 р.

Фінансів та
банківської
справи

вересень,
2021 р.

Фінансів та
банківської
справи

ТМ “Bokuto”,
Інтернет магазин
Bokuto. com.ua ,
Інтернет-магазини на
міжнародних
маркетплейсах.
Інтернет магазин
neomarket
представленого на
українських
маркетплейсах :
пром.юа, Розетка,
Епіцентр.

«Як розпочати бізнес через
Інтернет. Продаж товарів
онлайн».

15.

16.

17.

18.

Мусаєва
Ірина Андріївна,
начальник
к.е.н., доцент
(Ковалевич Д.А.)
Багрій
Ольга Іванівна,
заступник директора,
(Томнюк Т.Л.)
Жук
Галина Василівна,
(Табенська Ю.В.)
Сторчак Наталія,
менеджер відділу
(Любківська Г.В.)

Попова Ірина, керівник
маркетингового
19.
департаменту
(Лошенюк І.Р.)

20.

Харина
Андрій Борисович,
супервайзер
(Зеленюк О.В.)

Управління
державної
казначейської
служби в м.
Чернівцях
Чернівецької області
Чернівецька міська
філія Чернівецького
обласного центру
зайнятості

«Казначейське
обслуговування
державного бюджету за
видатками»

жовтень
2021 р.

Фінансів та
банківської
справи

«Соціальне страхування на
випадок безробіття»

жовтеньлистопад
2021 р.

Фінансів та
банківської
справи

Відділення «ОТП
Банк» в м. Чернівцях

«Ведення діловодства у
банку: вимоги та реалії
сьогодення»

листопад,
2021 р.

Автосалон
«Карпати
Автоцентр»

Особливості процесу
медіапланування на
прикладі автосалону
«Карпати Автоцентр»

вересень,
2021

ТОВ БХП
«Bacara»

Інновації в маркетинговій
діяльності підприємства

вересень,
2021

ТОВ «Рома»

Ефективна дистриб’юція
як основа успішних продаж

жовтень,
2021

ІІ семестр
«Туристичні документи та
директор турагенції
правила їх оформлення.
«TUI Чернівці»
Бронювання туристичного
обслуговування
«Ризик-менеджмент в
Директор ТОВ
управлінні туристичним
«Дискавері»
підприємством в кризових
умовах»
Заст. керівника
планово-фінансового
«Основи теорії прийняття
відділу
управлінських рішень»
ПП «Колос»

21.

Валентина Василівна
Чернівчан
(Гищук Р.М.)

22.

Сарахман
Ольга Володимирівна

23.

Крупка
Наталка Юріївна
(Чичун В.А.)

24.

Саламандик
Максим, бренд-шеф
(Струтинська Л. Т.)

Кейтеринг-послуги
«Furshet&Catering»

«Страви азіатської кухні»

лютий,
2022 р.

25.

Половніков Владислав,
бариста
(Паламарек К. В.)

Кав’ярня «Bacara
coffee»

Майстер-клас та дегустація
«Приготування Ідеальної
чашку кави»

березень
2022

Міні-готель
«Атріум»,
м. Одеса

Особливості підготовки
готелю до курортного
сезону

квітень,
2022 р.

Назаренко
Олена Юріївна
26. (Незвещук-Когут Т. С.)

березень,
2022
березень,
2022
квітень,
2022

Фінансів та
банківської
справи
Маркетингу,
цифрової
економіки та
підприємництв
а
Маркетингу,
цифрової
економіки та
підприємництва
Маркетингу,
цифрової
економіки та
підприємництва
Менеджменту,
міжнародної
економіки та
туризму
Менеджменту,
міжнародної
економіки та
туризму
Менеджменту,
міжнародної
економіки та
туризму
Технології та
організації
готельноресторанного
бізнесу
Технології та
організації
готельноресторанного
бізнесу
Технології та
організації
готельноресторанного
бізнесу

27.

Столяр
Людмила Георгіївна,
заступник генерального директора з
обліку, фінансів та
статистики– головний
бухгалтер
(Рилєєв С.В.)

28.

Рилєєва
Оксана Романівна,
головний бухгалтер
(Рилєєв С.В.)

Майор
Ярослава Іванівна,
29.
головний бухгалтер
(Лучик С.Д.)
Ляшенко
Ганна Анатоліївна,
директор відділення
30.
АТ «ПриватБанк»,
( Гут Л.В.)
Кіндрат
Володимир Романович,
заступник директора
департаменту –
31.
начальник бюджетного
управління
( Рошило В.І.)

ТДВ «Чернівецький
хімічний завод»

«Особливості
оподаткування
функціонування
підприємств лакофарбової
промисловості: обліковозвітний аспект»

березень
2022 р.

Обліку і
оподаткування

Центр соціальнопсихологічної
реабілітації дітей
служби у справах
дітей Чернівецької
ОДА

«Роль та особливості
автоматизації облікових
робіт в установах
державного сектору

квітень
022 р.

Обліку і
оподаткування

ТОВ
«ЗЕЛЕНДОРБУД»,
м. Чернівці

«Будівництві і ремонт
доріг: особливості обліку і
контролю»

квітень
2022 р.

Обліку і
оподаткування

Чернівецьке
центральне
відділення
АТ «ПриватБанк»

«Застосування платіжних
систем у сфері готельного і
ресторанного бізнесу»

березень
2022 р.

Фінансів та
банківської
справи

Департамент
фінансів
Чернівецької
обласної державної
адміністрації

«Фінансове забезпечення
територіальних громад в
умовах децентралізації»

квітень
2022 р.

Фінансів та
банківської
справи

32.

Гончарова
Олександра
Миколаївна, директор
(Бозуленко О.Я.)

ТОВ «Будторг»

«Про захист прав
споживачів»

березень
2022

33.

Королюк
Юрій Григорович,
BS Software Engineer
(Готинчан І.З.)

SoftServe Business
Systems

«OLAP аналіз комерційних
даних»

квітень
2022

34.

Нікульча Валентин
Анатолійович,
менеджер зі
встановлення та
адміністрування
програмного
забезпечення
(Чаплінський Ю.Б.)

ТОВ «Proza»

«Інформаційне
забезпечення управління
продажем підприємства»

квітень
2022

Маркетингу,
цифрової
економіки та
підприємництва
Маркетингу,
цифрової
економіки та
підприємництва
Маркетингу,
цифрової
економіки та
підприємництва

