
Програма XІV міжнародної науково-практичної конференції 

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ 

12-13 грудня 2014 

Пленарне засідання 

Конференц-зал головного корпусу КНЕУ імені Вадима Гетьмана  

(проспект Перемоги 54/1, Київ) 

 

9.00-10.00  - Реєстрація учасників конференції  

 

Вітальне слово академіка Анатолія Павленка, ректора ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима 

Гетьмана, президента УАМ  

 

10.05 - 10.20  - Діяльність УАМ у 2014 році. Звіт  Ірина Лилик, генеральний директор УАМ, 

Національний представник ESOMAR в Україні  

 

10.20-10.40  - Досвід проведення екзит-полов в Україні. проф. Микола Чурилов, 

генеральний директор ТНС Україна 

 

10.40-11.00  Телефонні опитування сьогодні: проблеми та їх вирішення проф. Володимир Паніотто 
, генеральний директор КМІС 

 

11.00-11.30- Споживач 2014: що він собі думає? Максим Машляківський, керівник відділу 

досліджень ринків споживчих товарів, GfK Ukraine 

 

11.30-12.00 – Кейс про натхнення Наталія Бухалова, Українська Маркетингова Група 

 

12.00-12.15  - Перерва на каву-паузу  

 

12.15-12.30  - Тенденції розвитку світових промислових ринків як основа визначення 

національних інвестиційних пріоритетів.  Олександр Кендюхов, д.е.н., професор, голова 

Всеукраїнської спілки вчених-економістів 

 
12.30-12.45  -  Новий антипіратський інструмент маркетингу для авторів та науковців. 

Олександр Гладунов, віце-президент УАМ, директор Рівненської обласної організації УАМ 

 

12.45-13.00  - Маркетингова політика емоцій як інструмент підвищення задоволеності 

споживачів ресторанних послуг, к.е.н., доц. Олена Жегус, Харківський державний 

університет харчування та торгівлі 

 

12.00-13.15 - Системно - рефлексивний маркетинг в управлінні бізнесом. Андрій Длигач, 

генеральний директор Advanter Group 

 

13.15-13.30   - Дуальність сучасного ринку. Ірина Литовченко д.е.н., зав.кафедрой 

маркетингу Одеського національного економічного університету   

 

13.30-14.00 – Обід 

 

14.00-15.00  - «Стратегії просування на автомобільному ринку»   Презентації кейсів 

майбутніх лідерів автомобільного бізнесу 

 

 

 



Дискусія. 

Вдосконалення методики оцінювання конкурентоспроможності інтернет-сайту.  Майя 

Голованова, к.т.н., доцент, Сергій Мельніков, к.т.н., доцент, НАУ «ХАІ» 

 

Маркетинг підприємств на основі функціонально - вартісного аналізу Володимир 

Шумейко В.М. к. т. н., доцент кафедри економіки, Кіровоградський інститут регіонального 

управління та економіки Університету сучасних знань 

 

 Рефлексивное управление как маркетинговая технология повышения 

конкурентоспособности предприятия Мальчик М.В. Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне  

 

Дизайн-дослідження як інструмент прийняття інноваційних маркетингових рішень 

Олена Попко, Національний університет водного господарства та природокористування, 

доцент кафедри маркетингу 

 

Маркетингові інструменти просування органічної м’ясної продукції на вітчизняний 

ринок.  Афанасьєва О.П., ст. викл. Харківський державний університет харчування та 

торгівлі 

 

Методичний підхід до  визначення конкурентоспроможності виробництва регіону Зоя 

Толчанова, Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне 

 

Конкурентні групи некомерційних організацій. Лилик М.С. Аспірантка КНЕУ ім. 

В. Гетьмана Магістр з  European Studies  Університету Фленсбург, Німеччина  

 

Міжнародний маркетинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності 

агропромислових підприємств Тетяна Скіба, Одеський національний економічний 

університет, кафедра маркетингу, викладач 

 

Субконтрактація як сучасна форма взаємодії промислових підприємств України. Яна 

Хмелярова. Одеський національний економічний університет, кафедра маркетингу, викладач 

 

Роль та місце вірусного маркетингу в соціальних мережах. Світлана Коваль, 

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, кафедра 

маркетингу, старший викладач 

 

Макроекономічні чинники формування комплексу маркетингу сучасного підприємства 
Гонтаренко Н.А., доцент, Надія Павлова, Національний університет водного господарства та 

природокористування м. Рівне, студентка четвертого курсу напряму підготовки «Маркетинг» 

 

Маркетингова політика емоцій як інструмент підвищення задоволеності споживачів 

ресторанних послуг. к.е.н., доц. Жегус О.В. Харківський державний університет харчування 

та торгівлі, ст. викл. Марія Михайлова, Харківський державний університет харчування та 

торгівлі 

 

Роль партнерських відносин при підготовці фахівців з маркетингу  Князик Ю.М. 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Віртуальна  реклама на підприємствах інтернет-послуг Мітяєва Т.Л., канд. екон. наук, 

доц. Харківський державний університет харчування та торгівлі Прядко О.М., канд. екон. 

наук. Харківський державний університет харчування та торгівлі 



 

Обґрунтування рекламних акцій в сфері обслуговування Студ. Гуліна Олена, Наук. 

Керівник к.е.н Хмурова В.В. 

 

Доцільність  створення науково-аналітичних центрів при вищих навчальних закладах 
Саніна О. Р. Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Міжнародний маркетинг як інструмент забезпечення конкурентоспроможності 

агропромислових підприємств Скіба Т. С., викладач кафедри маркетингу Одеський 

національний економічний університет 

 

Маркетинговий аналіз: сутність та види.  Соболев В.Л., асп. Харківський державний 

університет харчування та торгівлі 

 

Напрями діяльності дослідницьких організацій  на ринку маркетингових досліджень 

Кудирко О. В.,  асистент кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Налагодження дієвих форм взаємодії сфери освіти та ринку праці  за 

принципами дуальної освіти О.Л. Максименко, Головний аудитор ТОВ 

«Сертифікаційний  центр «СТАНДАРТ» 

 

Організаційні та економічні аспекти управління інноваційною діяльністю 

підприємства  Чучмарьова С. Ю. Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Комплекс маркетингу в діяльності підприємств туристичної галузі. Бобрицька Н.Д., 

асистент кафедри маркетингу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 


