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Біографічна довідка: Народилась 18 березня 1938 року в місті Новокузнецьк 

Кемеровської області (колишній Сталінськ). У 1960 році закінчила повний курс навчання в 

Новосибірському інституті радянської кооперативної торгівлі за спеціальністю 

товарознавство промислових товарів. Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 01 

липня 1960 року їй присвоєно кваліфікацію «Товарознавець вищої категорії» (диплом О № 

233759).  

У 1961 році за конкурсом була прийнята на посаду асистента кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів Новосибірського інституту радянської торгівлі, де з 1966 по 1973 

року обіймала посаду старшого викладача кафедри товарознавства непродовольчих товарів 

Новосибірського інституту радянської торгівлі. За вказаний термін нею була захищена 

дисертація і присуджений науковий ступінь (рішенням Ради Московського кооперативного 

інституту від 01 квітня 1969 року, диплом кандидата технічних наук МТН № 043313, Москва 

28 травня 1969 року). В 1973 році була переведена на посаду доцента кафедри 

товарознавства непродовольчих товарів Новосибірського інституту радянської торгівлі. 

Рішенням Вищої атестаційної комісії Московського кооперативного інституту від 27 серпня 

1973 року Байдаковій Л.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів (атестат доцента МДЦ № 077002). 

З 1988 по 2000 року Байдакова Л.І. обіймала посаду зав. кафедри товарознавства 

непродовольчих товарів Полтавського кооперативного інституту. В 1991 р. захистила 

докторську дисертацію в Московському інституті народного господарства ім. Плеханова зі 

спеціальності 05.19.08 “Товарознавство промислових товарів і сировини легкої  

промисловості”  (рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР  від 6 грудня 

1991 року, диплом доктора наук ДТ № 011345). Рішенням Державного комітету СРСР з 

народної освіти від 4 липня 1991 року № 6/459 присвоєно вчене звання професора кафедри 

товарознавства непродовольчих товарів (атестат професора ПР № 009344). 

З 1 вересня 2000 року прийнята на посаду професора кафедри менеджменту та 

маркетингу Луцького державного технічного університету. З 2003 по 2018 рік Байдакова Л.І. 

обіймала посаду завідувача кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького 

національного технічного університету, з вересня 2018 року – професор кафедри 

товарознавства та експертизи в митній справі Луцького НТУ. 

Байдакова Л.І.  – голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій К 32.075.04 

на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.08 – 

товарознавство непродовольчих товарів у Луцькому національному технічному університеті, 

член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук К 35.840.02 у Львівській комерційній академії. 

За період 2012–2019 років підвищувала кваліфікацію у Волинській торгово-

промисловій палаті.   

Байдакова Л.І.  є автором семи навчальних посібників,  150 наукових публікацій, з 

яких: 65 статей, опублікованих у фахових виданнях; 85 – тез та матеріалів наукових 

конференцій;  25 – публікацій за кордоном. 

Освіта: вища. 

Наукові інтереси: якість продукції та споживчі властивості товарів, аналіз 

асортименту, шляхи його підвищення 
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Науково-педагогічна діяльність: викладач Луцького НТУ 

Професійний досвід: 58 років роботи у Луцькому НТУ 

Навчальні дисципліни: товарознавство непродовольчих товарів 

 

Знання мов: українська , російська – вільне володіння   

 

Професійні нагороди: Почесна грамота Міністерства Освіти України (1995р.), Знак 

“Відмінник освіти України” (2006р.), Знак «Петра Могили»(2009р.), Почесна грамота 

Обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, грамоти та подяки 

Луцького НТУ. 
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