
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на кафедрі маркетингу і 

торговельного підприємництва 

Заклад вищої освіти, кафедра Науково-

педагогічні 

працівники, 

кафедра 

Термін 

підвищення 

кваліфікації 

(стажування) 

Договір (угода) 

про співпрацю 

Вінницький кооперативний інститут 

 

Доц., завідувач 

кафедри 

маркетингу і 

підприємництва 

Дибчук Л. В., 

кафедра 

маркетингу і 

підприємництва 

 

З 12.10.2018 р. по 

12.12.2018 р.  

 

Договір про 

співпрацю з 

Вінницьким 

кооперативним 

інститутом 

 № 15/2018-ТС 

від 10.10.2018 р.  

Запорізький національний університет 

 

Д.е.н., проф. Череп 

О.Г., к.е.н., доц. 

Гельман В.М., 

кафедра 

управління 

персоналом і 

маркетингу 

З 08.10.2018 р. по 

08.04.2019 р.  

Відповідно до 

наказу від 

27.09.2018 р. 

№770-К, 

посвідчення про 

підвищення 

кваліфікації ХМ 

02071234/19-009 

від 09.04.2019 р.; 

ХМ 02071234/19-

008 від 

09.04.2019р. 

Договір про 

співпрацю з 

Запорізьким 

національним 

університетом № 

10/2018-ТС 

від 11.09.2018 р. 

Хмельницький політехнічний коледж 

Національного університету 

«Львівська політехніка» 

 
 

Викл. 

Кайдановська О.М. 

З 03.09.2018 р. по 

01.03.2019 р.  

 

Договір про 

співпрацю з 

Хмельницьким 

політехнічним 

коледжем 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» від 

24.05.2017 р. 

№3/2017-ТС 

(лист від 

03.09.2018 р. 

№166) 

Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний університет 

Цурська Б.Г., 

здобувач третього 

(доктор філософії) 

рівня вищої освіти, 

викладач кафедри 

з 08.11.2019р. до 

09.12.2019 р. 

Тематика: 

Застосування 

інноваційних 

Договір про 

співпрацю з 

Хмельницьким 

кооперативним 

торговельно-



 
 

маркетингу і 

менеджменту 

технологій 

навчання при 

викладанні 

дисципліни 

«Комунікаційна 

діяльність» 

відповідно до 

наказу від 

04.10.2020 р. № 

310-КП (Довідка 

від 21.12.2019р. 

№ 83-19)  

економічним 

інститутом від 

22.02.2017 р. 

Державний університет «Житомирська 

політехніка»  

 

 

д.е.н., проф. Т.П. 

Остапчук, доц., 

к.е.н. С.Ю. 

Бірюченко., доц., 

к.е.н. А.А. Сотник, 

доц., к.е.н. І.І. 

Світлишина, доц., 

к.е.н. О.О. 

Юшкевич, кафедра 

менеджменту і 

підприємництва 

з 22 березня 2021 

р. до 23 червня 

2021 р.  

(6 академічних 

кредитів) 

Договір про 

співпрацю з 

Державним 

університетом 

«Житомирська 

політехніка»  

(№ 8/2013 від 

05.08.2013 р.) 

Харківський національний 

економічний університет ім. Семена 

Кузнеця 

 
 

завідувач кафедри, 

д.е.н., проф. Л.В. 

Гриневич, проф., 

к.е.н., Г.О. 

Холодний, доц., 

к.е.н. В.О. Дзеніс, 

доц., к.е.н. Т.І. 

Притиченко, доц., 

к.е.н. В.І. Рожко, 

доц., к.е.н. М.І. Ус, 

викл. Н.О. Бойко, 

викл. Ю.С. Тер-

Карапетянц, викл. 

С.О. Родіонова, 

кафедра 

маркетингу   

з 22 березня 2021 

р. до 23 червня 

2021 р.  

(6 академічних 

кредитів) 

Договір про 

співпрацю з 

Харківським 

національним 

економічним 

університетом 

ім. Семена 

Кузнеця   

(№ 81-20 від 

10.03.2021 р.) 

Дніпровський державний аграрно-

економічний університет 

 

проф. М.О. 

Багорка, проф., 

доц., Л.М. 

Курбацька, доц. 

Н.І. Юрченко, доц. 

І.Г. Кадирус, 

кафедра 

маркетингу   

з 7 квітня 2021 р. 

до 7 липня 2021 р.  

(6 академічних 

кредитів) 

 

Договір про 

співпрацю з 

Дніпровським 

державним 

аграрно-

економічним 

університетом  

(№ 3-21 від 

1.03.2021 р.) 



 
 

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри 

маркетингу і торговельного підприємництва в Закладах вищої освіти України 

Заклад вищої освіти, кафедра Наково-педагогічні 

працівники 

Термін 

підвищення 

кваліфікації 

(стажування) 

Договір (угода) 

про співпрацю 

Київський національний 

університет технологій та 

дизайну 

 
 

Ковальчук С.В., 

Андрушкевич З.М., 

Забурмеха Є.М., 

кафедра менеджменту 

сфери послуг 

з 15.05.2015 р. до 

16.08.2015 р. та з 

01.09.2015 р. до 

01.12.2015 р. 

відповідно до 

наказу від 

12.05.2015 №98-

КП 

Договір про 

співпрацю з 

Київським 

національним 

університетом 

технологій та 

дизайну від 

06.04.2011 р. 

 


