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Уважаемые коллеги!
Майский номер посвящен важному событию для маркетологов – прошло 10-тое награждение победителей научного студенческого конкурса «Молодежь осваивает маркетинг». Мы расскажем о том, как все
начиналось, о победителях и участниках, о надеждах жюри и ожиданиях спонсоров, о планах студентов и
организаторов.
Читайте!
Украинская Ассоциация Маркетинга
Один из со организаторов и учредителей конкурса «Молодежь осваивает маркетинг»
Ирина Лылык, руководитель проекта
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В 2015 році відбувся Десятий ювілейний конкурс
«МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ МАРКЕТИНГ».
Протягом 10-ті років у конкурсі прийняли участь 59 навчальних закладів
Мета конкурсу - підтримка талановитої молоді, створення умов для студентів та
викладачів спеціальностей “маркетинг” та «соціологія», для отримання інформації
щодо якості знань, та порівняння їх з тим, що сьогодні вимагає ринок праці; визначення лідера і обміну прогресивними методиками та інформацією.
59 навчальних заклади не побоялися представити свої роботи вимогливому журі.
Об’єктивне оцінювання робіт – основа роботи журі. Протягом 10 років склалася
відповідна система. Роботи читаються та оцінюються у два тури. В першому турі
складається короткий список робіт, які відповідають вимогам. В склад «першого»
журі входять викладачі провідних вузів та генеральний директор Української Асоціації Маркетингу.
Як визначається лідерство вузів, для того, щоб їх представники могли стати членами «першого журі» та отримати право на відбір робіт до короткого списку? Вуз
має відповідати наступним критеріям:
1. Постійно приймати участь у конкурсі. Це призводить до того, що ринок має чітке
уявлення про кваліфікацію викладачів кафедри та знання їхніх студентів.
2. Студенти вузу повинні бути в списках переможців конкурсу будь-якого року, а
кафедра хоч один раз визнана кращою кафедрою року.
Роботи, що ввійшли в короткий список, ретельно вивчають членами журі конкурсу.
В члени журі входять представники дослідницької галузі.
Члени журі:
Микола Чурилов – член
Ради УАМ, доктор соціологічних наук, професор, генеральний директор ТОВ TNS
Україна
Ірина Лилик – генеральний
директор ВГО «Українська
Асоціація Маркетингу», заступник головного редактора
журналу
«Маркетинг
в
Україні», доцент кафедри маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
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Снєжана Абдулліна
провідний фахівець по роботі з клієнтами (відділу по
роботі з клієнтами) , компанія ACNielsen Ukraine
Володимир Власюк – директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза»
Світлана Гостілова
–
член Ради ВГО «Українська
Асоціація Маркетингу», директор з маркетингу компанії ВС-БІЛД
Олександр Дима, заступник декана факультету управління персоналом та маркетингу, ДВНЗ КНЕУ ім.
Вадима Гетьмана, доцент
Тимофій Замурій – генеральний директор iVOX Ukraine
Анна Ільчук – провідний фахівець по роботі з клієнтами (відділу по роботі з клієнтами), компанія ACNielsen Ukraine
Олександр Красновський – аналітик компанії КМІС
Іван Любарський – директор компанії IRS Group
Володимир Паніотто – віце-президент ВГО «Українська Асоціація Маркетингу», доктор філософських наук, директор КМІС, професор університету
«Києво-Могилянська Академія»
Олена Попова – директор компанії InMind
Ірина Решетнікова – доктор економічних наук, професор, кафедра маркетингу
ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
Олег Синаюк – член Ради ВГО «Українська Асоціація Маркетингу», президент
Нью Імідж Груп (м. Харків)
Михайло Сокол – директор департаменту стратегічного маркетингу та розвитку бізнесу корпорації «БОГДАН»
Владислав Стефанишин – директор ТОВ "Маркетинг Аутсорсинг "
Єгор Ткаченко - магістр наук з маркетингу бізнес-школи Колумбійського університету, Нью-Йорк, США.
Олександр Федоришин – член Ради ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»,
кандидат психологічних наук, генеральний директор компанії ГФК – ЮКРЕЙН
Оксана Черненко - старший викладач кафедри промислового маркетингу НТУУ
«КПІ»
Юрій Щирін – генеральний директор Агенції Індустріального Маркетингу
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Переможці конкурсу
2015 рік (на конкурс було
подано 38 робіт з 11 університетів України).
1-я премія надана студентці НТУУ «КПІ» Олені Тарасенко за роботу на тему:
«Репозиціонування диванів
«ВЕНЕТО», науковий керівник ст. викладач Оксана Черненко.
2-га премія присуджена
студентці Запорізького національного університету Маргариті Піун за роботу на тему: «Визначення потенціалу та перспектив розвитку
ринку органічної продукції в Україні», науковий керівник к.е.н., доцент Олександр
Череп.
3-тя премія дісталася студентці НТУУ «КПІ» Альоні Говтвяниці за роботу на
тему: «Аналіз доцільності виходу ТОВ «Віннер Автомотів» з новою послугою на
промисловий ринок», науковий керівник к.е.н., доцент Тетяна Діброва.
Журі також відзначило спеціальними Сертифікатами наступні роботи:
3 Анастасія Дрозденко - студентка Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля «за раціональність проекту дослідження та чіткість його реалізації»
(робота на тему: «Дослідження споживчих переваг та лояльності споживачів для
досягнення маркетингових цілей підприємства»)
3 Владислав Дорохов - студент Національного Технічного Університету «Харківський політехнічний інститут» «за ретельне викладення процесу планування дослідження»
(робота
на
тему: «Ринкові дослідження
товарної групи «шоколадні
цукерки в коробках», виробництва ТОВ кондитерська
фабрика
«СОЛОДКИЙ
СВІТ»)
3 Ольга Волощенко – студентка Черкаського державного бізнес-коледжу «за
високий рівень релевантності
статистичного
матеріалу»
(робота на тему: «Дослід-
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ження ефективності комунікаційної діяльності ресторану
«СОБОРНИЙ»)
3 Катерина Пастбіна – студентка Національного Технічного Університету «Харківський
політехнічний інститут» «за детально розроблені та обґрунтовані рекомендації» (робота на
тему: «Оцінка іміджу комерційного банку у сегменті фізичних осіб»)
3 Алла Кострубська – студентка Хмельницького національного університету «за ґрунтовно викладені економічні розрахунки» (робота на
тему: «Стратегічний підхід реалізації маркетингового менеджменту на підприємстві»)
3 Олена Бузовська, Дар'я Іванова, Сергій Мартиненко, Олена Фомюк, Людмила Чебан – студенти КНЕУ ім. Вадима Гетьмана «за багатогранність використаного інструментарію та методів дослідження» (робота на тему: «Комплексне
дослідження ринку шампунів в Україні та висунення гіпотези щодо випуску нового
шампуню на вітчизняному ринку»)
3 Анастасія Барановська – студентка НТУУ «КПІ» «за актуальність та складність обраної тематики дослідження» (робота на тему «Дослідження тенденцій на
ринку сонячної енергетики України. Сегментація ринку»)
3 Тетяна Ковальчук - студентка НТУУ «КПІ» «за акуратність викладення матеріалу» (робота на тему: «Оцінка доцільності виходу ТОВ «НВП «ІМВО» на ринок
з новим товаром»).
2014 рік (на конкурс було подано 30 наукових робіт з 16 університетів)
1-я премія була надана студентці Ользі Гнідіній за роботу на тему: «Формування іміджу торгової марки ПАТ «Бель Шостка Україна», НТТУ «КПІ», науковий
керівник к.е.н, доцент Діброва Т.Г.
2-га премія була присуджена студенткам Любов Лапко та Людмила Мунічева
за роботу: «Реалізація концепції стійкого розвитку в українському суспільстві»,
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, науковий керівник к.е.н., доцент Дима О.О.
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3-тя премія:
Антоніна Бура за роботу:
«Оцінювання конкурентного
потенціалу підприємства»,
Хмельницький національний
університет, науковий керівник д.е.н, доцент Ковальчук
С.В.
Олег Орєхов за роботу
«Зелений маркетинг», Харківський національний економічний університет імені
Семена Кузнеця, науковий керівник к.е.н. доцент Притиченко Т. І.
2013- рік (на конкурс було подано 32 наукові роботи з 16 університетів)
1-я премія надана за колективну роботу студенток КНЕУ ім. Вадима Гетьмана:
Дарини Біленко, Ірини Виноградової, Анастасії Доровської, Марини Косік, Анни
Яковенко на тему: «Дослідження якості обслуговування та клієнтоорієнтованості
супермаркетів м. Києва за допомогою методики «таємний покупець». Науковий
керівник к.е.н, Окунєва О.
2-га премія
Олена Завгороднєва - студентка Національного Технічного Університету «Харківський Політехнічний Інститут» за роботу: «Аналіз та підтримка конкурентних переваг продукції корпорації Nestle на прикладі ТМ Nescafe», науковий керівник д.е.н.
Райко Д.В.
3-тя премія:
Анна Лесько, Юлія Світельська за роботу: «Аналіз
українських Інтернет -магазинів», КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. Науковий керівник к.е.н,
доцент Дима О.О.
Боровенська Марія «Аналіз доцільності виходу з
новим товаром на промисловий ринок», НТУ КПІ. Науковий керівник к.е.н. доцент
Кубишина Н.С.
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Бобрицька Дар’я, за актуальну тему: «Комплекс маркетингових комунікацій громадської організації», Національний гірничий університет. Науковий керівник проф..
Решетілова Т.Б.
2012 рік (на конкурс було
подано 58 наукових робіт з 26
університетів
1-я премія надана студентці Черкаського державного
бізнес-коледжу
Бачуріній І.Р. за роботу: «Дослідження маркетингової діяльності ПАТ "УКРІНБАНК»,
науковий керівник Азьмук Н.А.
2-га премія
Студентка Ольга Сторчак
за роботу: «Аналіз сервісної
політики роздрібних мереж на
ринку побутової техніки та електроніки», КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, науковий
керівник Дима О.О.
3-тя премія:
Олена Бомблюк за роботу: «Дослідження відношення молоді міста Хмельницький до соціальної реклами», Хмельницький національний університет, науковий керівник Ковальчук С.В.
Найкращою кафедрою з підготовки дослідників в 2011-2012 році була визнана кафедра маркетингу і комерційної справи Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
2011 рік (на конкурс було подано 24 наукові роботи з 7 університетів)
1-я премія не присуджувалася, оскільки на конкурс не була представлена робота,
яка набрала 90 балів
2 –га премія
Олексій Єфіменко, НТУУ КПІ, за роботу «Операційна лояльність споживачів на
ринку банківських послуг»
Кострубськая Ірина, Хмельницький Національний Університет, за роботу «Оцінювання рівня маркетингового забезпечення підприємств легкої промисловості»
науковий керівник д.е.н, доцент Ковальчук С.В. .
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3-тя премія:
Марина Магдик, НТУУ
КПІ, за роботу «Аналіз структури ринку спецодягу.»
Юлія Провозьон, Сумський державний університет,
за роботу «Розробка рекламної кампанії для продукції ТМ
«Наминайко» з урахуванням
особливостей психологічного сприйняття кольорів
споживачами».
Юлія Сірик, Марія Хижняк, Сумський державний університет, за роботу «Дослідження брендингу «Сумду».
Компанія ГФК ЮКРЕЙН визначила кафедру – переможницю конкурсу 2011. Спеціальний приз за хорошу підготовку студентів отримала кафедра маркетингу Сумського державного університету, завідувач кафедрою професор Ілляшенко С. М.
2010 рік (на конкурс було подано 30 наукових робіт з 13 університетів)
1-я премія не присуджувалася, оскільки на конкурс не була представлена робота,
яка набрала 90 балів
2 –га премія
Студент КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Станіслав Масліхін, на тему: «Загальний
огляд ринку та виявлення преференцій споживачів з метою виведення нової торгової марки сухих дитячих молочних сумішей на ринок», науковий керівник Федорченко А. В.
3-тя премія
Студентка Білоруського Державного Економічного Університету Ольга Дубініна
за роботу на тему: «Контроллінг в системі маркетингу», науковий керівник: Медведев В. Ф.
Були надані заохочувальні премії:
Олена Савченко, Сумський Державний Університет, за роботу на тему: «Впровадження сучасних маркетингових технологій вибору стратегій розвитку на прикладі підприємства «Акваізол»», науковий керівник Мельник Ю.М.
Ганна Овчинникова, НТУУ «КПІ» за роботу на тему: «Аналіз доцільності виведення товару на нові регіональні ринки альтернативних джерел енергії», науковий
керівник Солнцев С. О.
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Спеціальні премії.
Спеціальна премія від компанії InMind присуджена
Олені Тябиній за роботу
"Кампанія по просуванню
торгової марки "Онікс" на
принципах партизанського
маркетингу", Хмельницький
Національний Університет.
Науковий керівник: Ковальчук
Світлана Володимирівна
Вперше було присуджено
спеціальний приз викладачам
кафедри, студентські роботи
якої відрізнялися загальним високим рівнем і креативністю. Такою кафедрою була
названа кафедра промислового маркетингу НТУУ "КПІ". Завідувач кафедрою, професор, доктор фіз-мат наук Солнцев Сергій Олексійович. Приз заснувала компанія
ГФК-ЮКРЕЙН
2009 рік (на конкурс було подано 18 наукових
робіт з 7 університетів)
1-я премія не присуджувалася, оскільки на
конкурс не була представлена робота, яка набрала 90 балів
2-га премія:
Катерина Алексєєва, студентка Київського
Національного Економічного Університету ім. Вадима Гетьмана за роботу на тему: «Невизначеність і ризики в маркетингу»;
Оксана Голубовська, студентка Хмельницького Національного Університету за роботу на
тему: «Стимулювання інноваційної діяльності
як засіб досягнення конкурентних переваг підприємства»;
Людмила Сагер, студентка Сумського Державного Університету за роботу на
тему: «Маркетингове дослідження ринку чаю (на прикладі міста Суми)»
3-я премія не присуджувалася.
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2008 рік (на конкурс було
подано 23 наукові роботи з 8
університетів)
1-я премія надана студентці Донецького національного
університету
Ользі
Саєнко за роботу на тему:
«Маркетингове
стратегічне
планування розвитку підприємства харчової промисловості»,
науковий
керівник
Подольский Р. Ю.
2 -га премія
Олена Стульньова, студентка Східноукраїнського Національного Університету імені В. Даля за роботу на
тему: «Вивчення мотивації споживачів при купівлі автомобіля», науковий керівник
доц. Федорова Ю. К.
Марина Глеева, студентка НТУУ «КПІ» за роботу на тему: «Аналіз структури
попиту на продукцію ТОВ «Фомальгаут», науковий керівник доц. к. е. н., Олександр
Зозулев,
3 премія
Ірина Гвоздецька, студентка Хмельницького Національного Університету за роботу на тему: «Обґрунтування і розробка методичних принципів інвестиційної привабливості промислових підприємств на прикладі діяльності ТОВ ХЗ КПУ
«ПРИГМА-ПРЕС», м. Хмельницький», науковий керівник: Ольга Закрижевская
Вікторія Магда, студентка КНЕУ ім. Вадима Гетьмана за роботу на тему: «Підвищення ефективності рекламної діяльності страхової компанії», науковий керівник:
к. е. н. в. І. Лилик
Валерій Полушко, студент НТУУ «КПІ» за роботу на тему: «Дослідження ринкового попиту на поліграфічні послуги для колекційних видань на ринку України»,
науковий керівник Зозульов О.В.
Були надані спеціальні призи від компанії Pravda Research
Любов Калюжна, студентка НТУУ «КПІ» за роботу на тему: «Аналіз доцільності
виходу ТОВ «Аквавіта» на новий сегмент», науковий керівник проф. Солнцев С.О,
Інна Гаврилова, студентка НТУУ «КПІ» за роботу на тему: «Дослідження мотивацій роботодавців на ринку праці», науковий керівник проф. Солнцев С.О.
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Ганна Голубока, Олена Гриценко, студентки НТУУ «КПІ» за роботу на тему:
«Дослідження конкурентоспроможності продукту на ринку», науковий керівник
проф. Солнцев С.О.
Приз від Видавничого дому ХИМДЖЕСТ – перший адаптований підручник
«Маркетинговий Менеджмент» (автори Ф.Котлер, К.Келлер, керівник українського
авторського колективу – А.Павленко)
Ольга Моторина, студентка НУ «Харківський Політехнічний Інститут» за роботу
на тему: «Маркетинг як фактор розвитку підприємства», науковий керівник Райко
Д.В.
2007 рік (на конкурс було подано 16 наукових робіт з 8 університетів)
1-я премія не присуджувалася, оскільки на конкурс не
була представлена робота, яка
набрала 90 балів
2-га премія
Віта Мендрик, студентка
Хмельницького Національного
Університету за роботу на
тему: «Вдосконалення маркетингової діяльності ТОВ
«Корвет» на засадах мерчандайзингу»
3-я премія не присуджувалася.
Були надані заохочувальні премії:
Ксенія Стоянова, студентка КНЕУ ім. Вадима Гетьмана за роботу на тему: «Політична реклама, іміджмейкінг в контексті політичних процесів в Україні»
Зінаїда Андрушкевич, аспірантка Хмельницького Національного Університету за
роботу на тему: «Вдосконалення маркетинг-логістичної системи управління»
2006 рік – (на конкурс було подано 5 наукових робіт з 3 університетів)
За результатами конкурсу була присуджена одна третя премія студентці 5 курсу
факультету “бізнес” спеціальності “маркетинг” Хмельницького Національного Університету Захарчук Ірині – за роботу “Маркетингове забезпечення розробки інноваційних продуктів об’єкту інтелектуальної власності на прикладі сайту кафедри
маркетингу”.
Підготувала до друку Ірина Лилик
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ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
УКРАИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ МАРКЕТИНГА
Академія якісних досліджень. Перша українська школа модераторів починає набір слухачів.
Записатися в школу можна надіславши Заяву на електрону адресу umaukr@mail.ru з темою
листа В школу модераторів. В листі необхідно вказати ПІБ, контактну адресу.
Вартість навчання 1900 грн (50% знижка для студентів). Деталі на сайті www.uam.in.ua
24-25 червня 2015
Міжнародний Форум «Принципи дуальної освіти: можливості впровадження в систему
освіти в Україні»
Основна задача Форуму – обговорити напрямки впровадження дуальної освіти в Україні, ознайомитися з міжнародним досвідом. В рамках програми запланована презентація Проекту
«Положення Про дуальну освіту», виступи таких відомих міжнародних експертів як проф.
проф. Відмантас Тугус (Вітаус Магнус Університет Литва). Записатися для участі у Форумі
можна надіславши Заяву на електронну адресу umaukr@mail.ru з темою листа участь у Форумі. В листі необхідно вказати ПІБ, посаду, контактну адресу. Проект реалізується в партнерстві з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. Організатори покривають
втрати на проживання
4 июля Заседание клуба MRP
Тема заседания: Как выбрать исследовательское агентство?
Обсуждение первых результатов исследования "Исследователи глазами клиентов".
Время: 9.00-19.00
Стоимость участия 800 грн с НДС
Партнер в организации заседания Marinero Sailing School & Charters [marineroua@gmail.com]
только один день.
Солнце, акватория Днепра и лучшие инструктора по яхтингу
Оставляй заявку прямо сейчас....
Количество мест ограничено!
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